
P R O T O K Ó Ł   Nr  XLII/2014  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XLII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 24 kwietnia 2014 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Wiceprezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Szczecinku Beatę Pszczoła-Bryńską, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku 
Jarosława Galacha, przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej  
w Szczecinku Piotra Kiczuka, Komendanta Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie Andrzeja 
Dziemianko, Komendanta StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie Ryszarda Ihnatowa, 
Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem Sulinowie Tomasza Muryna, 
radnego powiatu Krzysztofa Zająca, Zastępcę Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy 
Lidię Ławrukajtis, kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek 
pomocniczych gminy, mieszkańców oraz panie i panów radnych.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 15 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad otrzymali wszyscy radni. Następnie zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zgłosił wniosek o wprowadzenie w pkt 12 pn. Podjęcie 
uchwał w sprawach – projektów uchwał w sprawie: 
1) ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup 

odbiorców usług - jako ppkt 8; 
2) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie 

Drawskiego Parku Krajobrazowego - jako ppkt 9. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zgłoszony przez Zastępcę 
Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku sesji dwóch 
projektów uchwał w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla 
wybranych taryfowych grup odbiorców usług oraz uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XLI/2014 z 27.03.2014 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. Stan bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok oraz 

określenie istotnych zagroŜeń poŜarowych - informacje komendantów Komendy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku i Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem 
Sulinowie. 

10. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2013 rok oraz określenie zagroŜeń  
i osiągniętych wyników - sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 

11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2013 r. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia skargi na działania Komendanta i StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
2) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2014 r. 
do 21 maja 2015 r.; 

3) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa (dot. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 90/2 w Okolu); 

4) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa (dot. nieruchomości niezabudowanej - drogi gruntowej oznaczonej dz. nr 
31/11 w obr. Kucharowo); 

5) dokonania przez Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości niezabudowanej, 
połoŜonej w obrębie Kiełpino, gmina Borne Sulinowo na nieruchomość niezabudowaną 
połoŜoną w miejscowości Dąbie, obręb Kiełpino, gmina Borne Sulinowo; 

6) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego; 
7) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok; 
8) ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych 

grup odbiorców usług; 
9) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie 

Drawskiego Parku Krajobrazowego. 
 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. "Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji 
Rady Miejskiej". 
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Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr XLI/2014 z 27.03.2014 r. był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość 
zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLI/2014 z 27.03.2014 r.: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Nr XLI/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 27.03.2014 r. został 
przyj ęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 4  pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym". 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy są uwagi bądź pytania do informacji zawartych w sprawozdaniu. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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 Krzysztof Zając. Przypomniał, Ŝe ostatni raz uczestniczył w sesji w okresie 
zimowym i miał na kolejnej sesji udzielić informacji odnośnie wyrównania poboczy odcinków 
dróg Polne-Komorze i Komorze-Rakowo. Powiedział, Ŝe w tym roku to będzie robione. Ponadto 
pobocze drogi na odcinku Juchowo-Radacz na pewno w tym roku będzie zrobione i posypane tak, 
jak naleŜy. Poruszana była takŜe kwestia jeziora Juchowo. Po długim weekendzie odbędzie się 
spotkanie z Dyrektorem Ochrony Środowiska i ten problem będziemy rozwiązywać, Ŝeby jezioro 
nie zalewało drogi i terenu, który mieszkańcy chcą przeznaczyć na plaŜę. 
Na koniec poinformował, Ŝe Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył 3 mln 
zł na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Szczecinku. Na tym zakończył swoje wystąpienie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady". 
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Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
"W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Oceniła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. 

2. Dokonała analizy dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat, w tym ulg i zwolnień  
podatkowych za 2013 rok. 

3. Zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na dzień 24 kwietnia 2014 r., a takŜe projekt uchwały w sprawie ustalenia 
dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców 
usług. 

 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Informacja na temat stanu infrastruktury drogowej w okresie zimowym, odśnieŜanie jezdni  

i chodników na terenie miasta i gminy. 
2. Ocena stanu bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2013 roku - 

sprawozdania komendantów Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku i Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Bornem Sulinowie. 

3. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w Gminie Borne Sulinowo za 2013 rok - 
sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie. 

4. Ocena sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2014 rok (w zakresie działania komisji). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, na których rozpatrywała skargę na działania 
Komendanta i StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie oraz przeprowadziła kontrolę w Zespole 
Szkół w Bornem Sulinowie. 
 Przedmiotem kontroli była realizacja budŜetu i prawidłowość dokonywania wydatków, 
doŜywianie uczniów, działalność budynku kulturalno-oświatowego, stan zaległości, terminowość 
regulowania zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek ZUS. 
Zakres kontroli obejmował realizację planu finansowego za 2013 rok. 
 
W dniu 3 kwietnia 2014 r. wpłynął adresowany do Burmistrza Bornego Sulinowa oraz Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie wniosek o rozwaŜenie moŜliwości nadania Pani Mirosławie 
Łuczak tytułu "Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa" podpisany przez grupę mieszkańców 
miasta. Wniosek ten został skierowany do Komisji Rozwoju Rady Miejskiej celem wydania 
opinii. 

 
W dniu 16 kwietnia br. wpłynęło adresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informujące o wszczęciu 
postępowania w sprawie stwierdzenia niewaŜności uchwały Nr XLI/501/2014 Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r. uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień 
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przedsiębiorców od podatku od nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Ostateczne badanie uchwały przeprowadzi Kolegium Izby w dniu 29 kwietnia br.  
Zgodnie z sugestią RIO - w oparciu o informacje uzyskane od Kierownika Referatu Podatków  
i Opłat tut. Urzędu - pismem z dnia 22 kwietnia 2014 r. przesłałem stosowne wyjaśnienie. 
 
W dniu 11 kwietnia 2014 r. uczestniczyłem w Gali Konkursu Mocarz Gospodarczy Powiatu 
Szczecineckiego 2013, która odbyła się w Kinie "Wolność" w Szczecinku. Laureatem konkursu 
został Pensjonat „Dom nad Jeziorem” prowadzony przez Państwa Olszewskich, który otrzymał 
nagrodę w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach”.". 
 
W dalszej kolejności zapoznał obecnych z treścią wniosku o rozwaŜenie moŜliwości nadania Pani 
Mirosławie Łuczak tytułu "Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa", który stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 
Następnie przeczytał treść pisma Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich 
Rodziców "Promyk Nadziei" w Bornem Sulinowie, adresowanego do radnych Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie, dotyczącego wsparcia finansowego dla jednego z podopiecznych.  
PowyŜsze pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Zwracając się do radnych powiedział, iŜ myśli, Ŝe będziemy mieli stosowny moment, Ŝeby nad 
tym się pokłonić. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 

 
 
Ad 7. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrali: 
 
− Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka poruszyła następujące sprawy: 

1. Od wielu lat jest problem na drodze wojewódzkiej, która przebiega przez teren jej 
sołectwa. Prosiła, aby zaprosić dyrekcję na sesję albo wystąpić z pismem o ustawienie 
znaków, Ŝe jest niebezpiecznie, bądź o ograniczenie prędkości albo jakieś inne 
oznakowanie, Ŝeby ludzie zdawali sobie sprawę z tego, Ŝe tam najczęściej dochodzi  
w całej gminie do wypadków. Droga ta jest źle wyprofilowana, zakręt za zakrętem i znosi 
samochody. 

2. Oznakowanie do posesji, które znajdują się daleko od głównej drogi. Ludzie jeŜdŜą, pytają 
się, a z głównej drogi do danej posesji jest od 1 km do 1,5 km. Wystarczy tylko ustawić 
tablice z numerami danych posesji. Bardzo prosiła, Ŝeby to załatwić. 

3. Oznakowanie m. Radacz tablicami teren zabudowany i teren niezabudowany. WjeŜdŜa się 
do Radacza, jest teren zabudowany, a oznakowania nie ma. Tablica ta powinna stanąć przy 
zjeździe z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odnośnie oznakowania drogi wojewódzkiej powiedział, 
Ŝe znaki, które mogą stać na drogach to tylko te, które są dopuszczone przepisami ustawy  
o ruchu drogowym. Po tym zwrócił się do obecnego Komendanta StraŜy Miejskiej  
z zapytaniem, czy są jakieś szczególne znaki, które mówią o niebezpieczeństwie. Z tego co 
wie, jest to znak informacyjny tzw. "czarny punkt", ale ustawia się go w miejscach 
newralgicznych. 
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Komendant StraŜy Miejskiej Ryszard Ihnatów powiedział, Ŝe ten odcinek drogi wojewódzkiej  
nr 172 przebiegający przez nasz rejon administracyjny jest odcinkiem krótkim i obowiązuje 
tam ograniczenie prędkości. Chodzi o łuk drogowy przed jeziorem Radacz, skrzyŜowanie na 
Radacz, zarówno od strony Szczecinka jak i Barwic obowiązuje ograniczenie prędkości. 
Natomiast ten drugi łuk w prawo - w tej chwili jest poprawiana nawierzchnia, bo swego czasu 
była tam taka kolebka, która wyrzucała. Na chwilę obecną nie ma tam zagroŜenia, bo został 
połoŜony nowy asfalt. Zaznaczył, Ŝe główną winę ponoszą tam nieostroŜni kierujący. Tym 
niemniej na dzień dzisiejszy moŜemy przyjrzeć się jeszcze raz oznakowaniu i ewentualnie 
postawić znak ostrzegawczy "czarny punkt", czy inne niebezpieczeństwo. Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby zastosowanie tzw. przeszkody fizycznej, czyli zawęŜenie drogi na jej 
przebiegu, ale jest to nierealne ze względu na zbyt duŜe koszty. Wówczas zmuszałoby to 
kierowców do określonego zachowania. Gospodarzem tej drogi jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich i te postulaty ewentualnie moŜna zgłosić na Komisję Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, która funkcjonuje przy Powiecie, Ŝeby komisja tam się udała, oceniła  
i przedstawiła jakieś wnioski odnośnie oznakowania czy innego czynnika inŜynierii ruchu 
drogowego. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iŜ wystąpimy z pismem na tą komisję w celu 
oceny stanu bezpieczeństwa i jakie ewentualnie są moŜliwości, Ŝeby to bezpieczeństwo 
zwiększyć. 
 
Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka powiedziała, Ŝe to nie chodzi o ten teren, tylko  
o odcinek od przystanku w stronę Barwic. Tam są drzewka, na których są krzyŜyki i bez 
przerwy dochodzi do mniejszych czy większych wypadków.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal w związku z powyŜszym zaprosił Panią Sołtys na 
indywidualną rozmowę, w trakcie której wszystkie te szczegóły zostaną uzgodnione  
i wyjaśnione przed wystąpieniem na komisję. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby tam 
pojechać, spotkać się z Panią sołtys, zobaczyć stan faktyczny i dopiero ewentualnie wystąpić   
o to, co jest moŜliwe. 
 

− Sołtys sołectwa Dąbie Danuta Cywińska powiedziała, Ŝe jako sołectwo pisali podanie  
w sprawie zmiany tablic zielonych na białe. Otrzymali odpowiedź, Ŝe tablice zostaną 
wymienione, ale do tej pory tego nie zrobiono. Prosiła radnego powiatowego o interwencję  
w tej sprawie. 
 

− Sołtys sołectwa Juchowo Irena Lis poruszyła problem drogi Radacz-Juchowo. Powiedziała, Ŝe 
pobocza doczekały się remontu, ale na całej długości tej drogi robią się wyboje i jest to 
bardziej niebezpieczne niŜ pobocze, które będzie robione. Dochodzą do niej sygnały, czy nie 
wpływają na to akweny do nawadniania pól i nie powodują one podmywania pod asfaltem 
tego piachu. Prosiła, Ŝeby temu przyjrzeli się fachowcy i ocenili.  
 

− Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zwracając się do radnego powiatowego zgłosiła 
dwie prośby: 
1. Na odcinku drogi powiatowej Nobliny-Ostroróg blisko jeziora jest wybrzuszenie na 

asfalcie. Jest tam narysowane, Ŝe coś będzie robione, ale oprócz tych rysunków prosiła, 
Ŝeby rzeczywiście pojawili się ludzie, którzy to zrobią ze względów bezpieczeństwa. 
Wszyscy mieszkańcy, którzy tamtędy jeŜdŜą wiedzą, Ŝe jest to uwypuklenie, ale jeździ tam 
równieŜ autobus szkolny. Przy ulewnych deszczach robią się tam dwie duŜe kałuŜe i teren 
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się wyrównuje z tym wybrzuszeniem. Te strzałeczki oznaczające, Ŝe to wybrzuszenie jest 
do zrobienia są dość długo, ale nic się tam do tej pory nie dzieje. 

2. Naprzeciwko jej posesji jest droga powiatowa asfaltowa i jest dość szerokie pobocze, gdzie 
rośnie trawa. Jest o tyle dobrze, Ŝe ta trawa pochłania wodę, bo po jednej ulewie robi się 
potęŜna kałuŜa. UwaŜa, Ŝe naleŜałoby pomyśleć nad odpływem, bo ludzie wpadają  
w poślizg, a na przeciwko usytuowany jest plac zabaw. 
 

− Sołtys sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny powiedział, Ŝe składał 4 podania o połoŜenie 
chodnika w Komorzu. Jak przychodzi sezon turystyczny jest bardzo duŜy ruch na odcinku ze 
wsi Komorze nad jezioro Komorze. Tam nie ma Ŝadnego chodnika, ludzie chodzą tak sobie,  
a tam jeździ duŜo samochodów. Dodał, Ŝe na te podania, które złoŜył, nie otrzymał ani jednej 
odpowiedzi z Zarządu Dróg Powiatowych. 

 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Stan bezpieczeństwa 
poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok oraz określenie istotnych zagroŜeń 
poŜarowych - informacje komendantów Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej  
w Szczecinku i Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem Sulinowie”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informacje o stanie 
bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok wraz z materiałami na 
sesję.  
Informacje na temat stanu bezpieczeństwa Gminy Borne Sulinowo w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej za rok 2013 przygotowane przez Komendę Powiatową PSP w Szczecinku oraz 
inspektora ds. reagowania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie stanowią 
załączniki nr 7 i nr 8 do protokołu. 
Następnie powiedział, Ŝe w sesji uczestniczą przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo poŜarowe, którzy mogą odpowiedzieć na ewentualne pytania. Po tym zwrócił się 
do radnych, czy ktoś chce zadać pytania.  
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ chciałby usłyszeć, co nas czeka w tym 
roku, co jest największym zagroŜeniem oraz odnośnie funkcjonowania w Bornem Sulinowie 
dwóch Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Ponadto stwierdził, Ŝe sprawozdania Komendy 
Powiatowej PSP i Urzędu Miejskiego róŜnią się w ilości poŜarów. 
 
Przedstawiciel KP PSP Piotr Kiczuk przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa 
Gminy Borne Sulinowo w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za rok 2013, w tym zagadnienia 
operacyjne i zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze. Omawiając zagadnienia operacyjne 
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poinformował o ilościach zdarzeń na terenie Gminy Borne Sulinowo i w skali powiatu oraz  
o udziale poszczególnych jednostek OSP przy likwidacji zagroŜeń na terenie gminy. Przedstawił 
takŜe analizę czasu dojazdu pierwszej jednostki ochrony przeciwpoŜarowej do miejsca zagroŜenia, 
stan dróg poŜarowych i dojazdowych do obiektów uŜyteczności publicznej i obiektów 
mieszkalnych w korelacji do skuteczności działań ratowniczych, zaopatrzenie w wodę do celów 
przeciwpoŜarowych. Natomiast omawiając zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze poinformował  
o przeprowadzonych w 2013 roku 9 czynnościach w tym zakresie, w wyniku których ujawniono 5 
nieprawidłowości. Rezultatem było wszczęcie 3 postępowań nakazowo-egzekucyjnych, w ramach 
których wydano 3 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień. Poinformował teŜ  
o kierunkach działań w 2014 roku, gdzie szczególny nacisk, wzorem lat ubiegłych, zostanie 
połoŜony na przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach uŜyteczności 
publicznej, zamieszkania zbiorowego i produkcyjno-magazynowych. Na koniec w imieniu 
Komendanta Powiatowego PSP podziękował za współpracę Radzie Miejskiej, Pani Burmistrz oraz 
straŜakom OSP za skuteczne prowadzenie działań ratowniczych na terenie miasta i gminy Borne 
Sulinowo, a czasami takŜe poza terenem własnego działania. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za informacje, a następnie zwrócił się do 
Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem Sulinowie Tomasza Muryna  
o wypowiedzenie się na temat dwóch OSP, które zostały utworzone w Bornem Sulinowie. 
 
Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem Sulinowie Tomasz Muryn 
powiedział, Ŝe w ubiegłym roku zawiązała się OSP Miasta Bornego Sulinowa, gdzie jednocześnie 
istnieje jeszcze OSP w Bornem Sulinowie i jest to wyjątek w skali kraju. Na terenie Gminy Borne 
Sulinowo funkcjonują 4 OSP, w tym 3 OSP biorą czynny udział w działaniach ratowniczo-
gaśniczych w sile około 77 straŜaków ochotników. OSP w Łubowie jest włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w tamtym roku równieŜ włączona do Wojewódzkiego Obwodu 
Operacyjnego, co wiąŜe się z tym, Ŝe ta jednostka moŜe być wysłana na działania na terenie 
całego kraju. OSP w Juchowie czyni starania, Ŝeby włączyć się do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. OSP Miasta Bornego Sulinowa jest w trakcie pozyskiwania środków na 
zakup drugiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Natomiast OSP w Bornem Sulinowie nie 
przedstawiła Ŝadnej dokumentacji dla Komendanta Miejsko-Gminnego, dlatego dzisiaj nie jest  
w stanie powiedzieć, kto w tej chwili jest prezesem i naczelnikiem. Na prośby wysyłane drogą 
mejlową i próby kontaktu telefonicznego nikt nie odpowiada. Jednak sprawa tych dwóch 
jednostek OSP na terenie miasta jest stale monitorowana, trwają rozmowy z Panią Burmistrz na 
temat przekazania budynku, wszystko jest w trakcie realizacji. W ubiegłym roku było 
zorganizowane spotkanie organizacyjne, na którym obie jednostki OSP przedstawiały stan  
osobowy i wyszkolenie. Okazało się, Ŝe ta nowa jednostka OSP Miasta Bornego Sulinowa jeśli 
chodzi o zaplecze ludzi jest bardziej wyszkolona, ma więcej członków i samochód, który w kaŜdej 
chwili moŜe wyjechać do zdarzeń. Z rozmów wynika, Ŝe będą się kierunkowali na tą właśnie 
jednostkę OSP, bo nie stać jest nas na to, Ŝeby utrzymywać dwie jednostki OSP w mieście. Tym 
niemniej ma nadzieję, Ŝe te dwie jednostki w końcu między sobą się dogadają, bo w końcu chodzi 
o ratowanie Ŝycia ludzkiego i mienia. Odnośnie zdarzeń w roku ubiegłym powiedział, Ŝe miały 
miejsce dwa powaŜne zdarzenia, a mianowicie poŜar Centrum Handlowego w Bornem Sulinowie  
i przerwanie rurociągu gazu w m. Krągi. OSP z terenu gminy wspierają i zabezpieczają wszystkie 
imprezy organizowane przy udziale Urzędu Miejskiego oraz Centrum Kultury i Rekreacji. 
Aktualnie istnieje jedna młodzieŜowa druŜyna poŜarnicza w OSP w Łubowie, ale OSP Miasta 
Bornego Sulinowa dąŜy do tego, Ŝeby teŜ stworzyć młodzieŜową druŜynę poŜarniczą. Po tym 
prosił o ewentualne pytania. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ dziwi go to, Ŝe ci, którzy powinni 
pomagać innym, bo tak rozumie straŜaków, nie mogą się w takich sprawach dogadać. Jednak ma 
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nadzieję, Ŝe zostanie to jak najszybciej rozwiązane. Po tym zwrócił się do radnych, czy mają 
jakieś pytania. 
 
Pytań nie zadawano. 
 
Następnie Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju o przedstawienie opinii komisji na temat stanu bezpieczeństwa poŜarowego za 2013 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działania na rzecz bezpieczeństwa poŜarowego  
w Gminie Borne Sulinowo, podejmowane zarówno przez Komendę Powiatową Państwowej 
StraŜy PoŜarnej jak i funkcjonujące na terenie Gminy Borne Sulinowo jednostki Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych. 
Z przedstawionych sprawozdań wynika, Ŝe liczba poŜarów na terenie Gminy Borne Sulinowo  
w stosunku do roku ubiegłego utrzymuje się na porównywalnym poziomie, chociaŜ nastąpiło 
zmniejszenie liczby podpaleń w okolicach Łubowa i Silnowa. Nie ulegają zmianie zagroŜenia 
stanowiące przyczynę poŜarów, co ułatwia podejmowanie właściwych działań w przypadku ich 
wystąpienia. 
Niepokoi fakt istnienia na terenie miasta Bornego Sulinowa dwóch stowarzyszeń, które  
w działalności statutowej mają zapisaną realizację zadań ochrony przeciwpoŜarowej. 

Na posiedzeniu Komisja Rozwoju powzięła informację, Ŝe jednostka Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Bornem Sulinowie uczestniczyła w działaniach ratowniczych tylko do kwietnia 
2013r., natomiast od maja do grudnia nie była wzywana do Ŝadnej akcji ratowniczej. 
Spowodowane było to głównie tym, Ŝe większość członków OSP w Bornem Sulinowie 
zrezygnowała z członkowstwa. Natomiast Ochotnicza StraŜ PoŜarna Miasta Bornego Sulinowa 
była w fazie organizacji swojej działalności a faktyczną działalność rozpoczęła dopiero  
w grudniu ubiegłego roku, tj. od czasu pozyskania samochodu gaśniczego. Komisja uwaŜa za 
celowe wspieranie działań nowo powstałej jednostki OSP Miasta Bornego Sulinowa w kierunku 
wyposaŜenia i utrzymywania w zdolności operacyjnej, co spowoduje szybszy dojazd i działania na 
terenie miasta w przypadku zagroŜeń, a takŜe odciąŜenie OSP w Łubowie z działań  
w rejonie miasta. NaleŜy takŜe podjąć działania w celu zdiagnozowania faktycznego stanu 
organizacyjnego OSP w Bornem Sulinowie. 
 Komisja docenia inicjatywę jednostek ochotniczych straŜy poŜarnych, szczególnie OSP  
w Łubowie, w kierunku pozyskiwania środków oraz sprzętu z innych źródeł niŜ budŜet Gminy 
Borne Sulinowo. 
Popiera równieŜ prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Szczecinku czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach zamieszkania 
zbiorowego, obiektach uŜyteczności publicznej oraz produkcyjno-magazynowych.  

Zdaniem komisji działalność prewencyjna i profilaktyczna jest bardzo waŜna, gdyŜ  
w konsekwencji przynosi skutki w postaci zmniejszenia ilości zagroŜeń poŜarami.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Po tym przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki zwrócił się do przedstawiciela 
Komendy Powiatowej PSP z zapytaniem dotyczącym jednostki OSP w Łubowie. Powiedział, Ŝe ta 
jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i z tego co słyszy, jest to dobra 
jednostka, która wykonuje swoje zadania właściwie i z duŜym zaangaŜowaniem. Wiadomo, Ŝe jak 
jest się członkiem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są nakładane coraz większe 
obowiązki i coraz więcej zadań ma ta jednostka do realizacji. Chodzi mu o środki finansowe na 
cele inwestycyjne, bo Komendant Główny dysponuje tymi środkami. Zapytał, w czyjej gestii leŜy 
dysponowanie tymi środkami w terenie. 
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Przedstawiciel KP PSP w Szczecinku Piotr Kiczuk odpowiedział, Ŝe Komendant Powiatowy PSP 
otrzymując środki przydziela je na te jednostki OSP w powiecie, które są w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. Nie potrafił odpowiedzieć w jakiej wysokości są to środki. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki zwracając się do przedstawiciela KP PSP 
powiedział, iŜ zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe moŜe nie mieć wiedzy na ten temat, dlatego zwrócił 
się z prośbą, Ŝeby na kolejną sesję taką informację radni otrzymali tj. jak te środki na inwestycje 
są przydzielane i czy OSP otrzyma je np. w roku bieŜącym czy przyszłym. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Stan porządku  
i bezpieczeństwa publicznego za 2013 rok oraz określenie zagroŜeń i osiągniętych wyników - 
sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informacje o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2013 rok przygotowane przez Komisariat Policji  
w Bornem Sulinowie oraz StraŜ Miejską w Bornem Sulinowie. 
PowyŜsze sprawozdania stanowią załączniki nr 10 i nr 11 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zadać pytania do obecnych komendantów.  
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił uwagę na zapis zawarty w analizie stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Borne Sulinowo przygotowanej przez 
Komendanta Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie w brzmieniu: "(...) policjanci w sposób 
stanowczy reagowali na ujawnione wszelkiego rodzaju łamania przepisów Kodeksu wykroczeń  
i innych obowiązujących ustaw". Pod tym znajduje się tabela obrazująca ilość nałoŜonych 
mandatów za lata 2011, 2012 i 2013. PoniŜej są wykazane wykroczenia w rozbiciu na 
poszczególne kategorie.  Z tabeli zawierającej ilości poszczególnych kategorii wykroczeń w latach 
od 2011 do 2013 wynika, iŜ nastąpił ponad 100% wzrost ilości wykroczeń. UwaŜa, iŜ jeŜeli jest 
ponad 100% wzrost wykroczeń, a ilości kwot mandatów są prawie identyczne, to czy przytoczone 
przez niego zdanie jest adekwatne do tego stanu. Zwracając się do Komendanta Komisariatu 
Policji w Bornem Sulinowie prosił o wyjaśnienie powyŜszego. 
 
Komendant Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie Andrzej Dziemianko odpowiedział, Ŝe 
środkami karnymi za popełnione wykroczenie mogą być: pouczenie, mandat karny i wniosek  
o ukaranie. Z tego zestawienia wynika, Ŝe najczęściej policjanci korzystają z formy pouczenia. 
Przypomniał, iŜ kilka lat temu padł taki zarzut, Ŝe policjanci zbyt często karzą mandatami i są tacy 
restrykcyjni. Przyznał, iŜ nie wie, jaką pozycję w tym zakresie ma zająć, aczkolwiek uwaŜa, Ŝe to 
pouczenie naleŜy bardzo delikatnie dozować i wydaje mu się, Ŝe jest nawet za duŜo tych pouczeń. 
Występuje stały wzrost ilości wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu czyli 
tych, które są najbardziej dotkliwe dla społeczeństwa. To co ujawniają i co ludzie im zgłaszają, 
podejmują kroki, które mogą skończyć się pouczeniem, nałoŜeniem mandatu karnego, jak równieŜ 
mogą skończyć się złoŜeniem wniosku o ukaranie do sądu. Ilość podjętych interwencji jest na 
stałym poziomie i najczęściej są to interwencje zgłaszane przez mieszkańców, ale są teŜ 
interwencje własne. Starają się teŜ, Ŝeby było więcej słuŜb, bo jak jest więcej słuŜb, to taka słuŜba 
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jakiś wynik musi osiągnąć. Na koniec podziękował Pani Burmistrz i Zastępcy Burmistrza za 
wsparcie dla Komisariatu Policji w postaci drobnych remontów. Wie, Ŝe w niedługim czasie 
otrzyma kolejne urządzenie do ujawniania wykroczeń, przestępstw i będzie to Alcoblow. Dlatego 
jeszcze raz bardzo podziękował, bo jest to duŜe wsparcie dla ich Komisariatu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za wyjaśnienia i zwrócił się do 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju o przedstawienie opinii komisji na temat stanu porządku  
i bezpieczeństwa publicznego za 2013 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"W oparciu o przedstawione pisemne informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo, jak równieŜ wyjaśnienia komendantów 
Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła podejmowane 
działania w kierunku poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz respektowania prawa 
miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

Komisja zwróciła uwagę na bardzo dobrą współpracę Policji i StraŜy Miejskiej zarówno  
w działaniach prewencyjnych i porządkowych, jak równieŜ w innych obszarach zadań np. 
wspólnych patrolach, co skutkuje większą ilością tychŜe patroli w godzinach wieczornych  
i nocnych. Ze statystyk wynika, Ŝe działania te doprowadzają do ograniczenia zjawisk 
negatywnych czy patologicznych. Komisja przyjęła za standard taką formułę współpracy oraz 
uznała jako przejaw profesjonalizmu i duŜego doświadczenia zawodowego dowódców tych 
jednostek. 

Z satysfakcją przyjęto informację, Ŝe w wybranych rejonach miasta Borne Sulinowo działa 
monitoring wizyjny, o zainstalowanie którego komisja wnioskowała w 2012 r. PowyŜsze 
przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa publicznego zarówno w opinii słuŜb mundurowych 
jak i mieszkańców miasta. Komisja uwaŜa za celowe rozszerzenie działania monitoringu 
wizyjnego i jego zainstalowanie w innych miejscach publicznych na terenie miasta, szczególnie 
tych, gdzie z reguły przebywa większa liczba osób, a takŜe znajdują się obiekty typu handlowego  
i gastronomicznego. 

Na posiedzeniu Komendant Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie podziękował za pomoc  
i współpracę we wspólnych działaniach policji i władz gminy w obszarze poprawy wizerunku  
i estetyki pomieszczeń Komisariatu. Wskazał równieŜ na coraz lepsze wyposaŜenie Komisariatu 
Policji, który jest niezbędny w codziennej działalności słuŜb.   
Poinformował takŜe o zamiarze zakupu ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla potrzeb Komisariatu urządzenia do bezdotykowego badania 
obecności lub nieobecności alkoholu w wydychanym powietrzu tzw. Alcoblow. Komisja 
przypomina, Ŝe Komisariat Policji w Bornem Sulinowie posiada juŜ jedno urządzenie do 
sprawdzania obecności alkoholu tzw. Alkotest, który równieŜ został zakupiony ze środków 
"alkoholówki". 
Komisja wnioskuje o kontynuację takiej współpracy, oczywiście w ramach obowiązujących 
przepisów prawa i posiadanych środków finansowych.  

Dalej jednak nierozwiązanym problemem, który występuje od szeregu lat, jest fakt dewastacji, 
niszczenia i nieestetycznego wyglądu pustostanów. Komisja z niepokojem przyjęła informację o 
olbrzymim problemie z egzekwowaniem obowiązków od właścicieli nieruchomości, bardzo 
często wynikającym z braku moŜliwości kontaktu z właścicielami, którzy są nieosiągalni, co 
powoduje olbrzymi kłopot w rozwiązaniu tej problematyki. 

Komendant StraŜy Miejskiej zwrócił uwagę na problemy wynikające z wielu dodatkowych 
zadań, do których realizacji niezbędny jest dodatkowy samochód np. przystosowany do przewozu 
bezdomnych psów do schroniska w Szczecinku. Komisja uwaŜa, iŜ naleŜy pochylić się nad tym 
problemem i w przyszłorocznym budŜecie Gminy Borne Sulinowo ująć niezbędne środki na 
zakup takiego samochodu. 
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Reasumując podkreślić naleŜy ogromny wkład funkcjonariuszy Komisariatu Policji i StraŜy 
Miejskiej w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno  
w czynności prewencyjne typu policyjnego jak i inne czynności profilaktyczne.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował Komendantom Komisariatu Policji i StraŜy 
Miejskiej za sprawozdania oraz za to, co robią na co dzień i prosił, Ŝeby przekazali wszystkim 
podległym funkcjonariuszom podziękowania od Rady Miejskiej. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy 
Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe kaŜdy radny otrzymał sprawozdanie  
z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie na 2013 r. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
 "Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Borne 
Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. Komisja Rozwoju nie wniosła 
uwag do wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe. Podejmowane działania  
w ramach uchwalonego Programu współpracy przyczyniły się do nawiązania pozytywnej 
współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem Gminy Borne Sulinowo.  
Z przedstawionego sprawozdania wynika równieŜ, Ŝe w 2013 roku wzrosła aktywność organizacji 
pozarządowych, a dowodem były liczne inicjatywy własne organizacji mające na celu poprawę 
jakości Ŝycia mieszkańców oraz promocję walorów Gminy Borne Sulinowo. 
Tym niemniej Komisja Rozwoju poddaje pod rozwagę sugestię opracowania bardziej 
szczegółowych kryteriów przyznawania dotacji szczególnie na zadania w zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, biorąc pod uwagę m.in. liczbę uczestników zajęć, 
liczbę dzieci i młodzieŜy uczestniczących w organizowanych zajęciach, osiągnięcia sportowe oraz 
czy dana impreza bądź działanie wpisuje się w potrzeby środowiska lokalnego.". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2013 r. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady. 
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Przed przystąpieniem do omawiania kolejnego punktu porządku obrad poinformował, Ŝe sesję 
opuścił radny Henryk Sigiel i aktualnie w obradach uczestniczy 14 radnych. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach". 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe skarga dotyczy działania Komendanta  
i StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie, a radni otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi. Zapytał, czy ktoś  
z radnych chciałby zabrać głos odnośnie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/506/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komendanta i StraŜy Miejskiej w Bornem 
Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących 
na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2014 r. do 21 maja 2015 r. Po tym 
udzielił głosu Pani Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. 
w Szczecinku, aby krótko zaprezentowała zasady i sposób sporządzania taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska w formie prezentacji multimedialnej 
przedstawiła podstawy prawne sporządzania taryf, zasady kalkulacji taryf (w tym: ustalenie 
poziomu niezbędnych przychodów, ustalenie wielkości sprzedaŜy ilościowej, koszty wydziałowe  
i ogólnozakładowe, koszty w roku obrachunkowym oraz w roku obowiązywania nowych taryf, 
odsetki), spłatę zobowiązań z tytułu realizacji projektu, kryteria róŜnicowania cen (ceny brutto  
1 m3 wody, 1m3 ścieków i razem), zasady kalkulacji stawki opłaty abonamentowej i stawki opłat. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za przedstawienie informacji w zakresie 
konstruowania taryf na wodę i ścieki. Po tym zwrócił się do radnych, czy mają pytania. 
 
Radny Mariusz Gorgol zwracając się do Pani Wiceprezes Zarządu PWiK przypomniał, iŜ 
telefonował odnośnie nieprzyjemnego zapachu, który rozprzestrzeniał się wokół Szkoły 
Podstawowej w Bornem Sulinowie. Pani Burmistrz równieŜ rozmawiała w tej sprawie, sprawa 
miała być załatwiona, ale śmie przypuszczać, Ŝe jednak nie. Koło studzienek kanalizacyjnych przy 
ul. Chrobrego nie moŜna przejść. Nie ma znaczenia czy jest to okres letni czy zimowy. Odór nadal 
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jest, a ostatnio w sobotę przed Świętami Wielkanocnymi otrzymał informację, Ŝe odór jest 
odczuwalny w całym mieście. W związku z tym zapytał, czym to jest spowodowane i czy moŜna 
go wyeliminować. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska odpowiedziała, iŜ jeŜeli chodzi o Szkołę 
Podstawową, to zamontowali tam urządzenie, które zapobiega tym odorom. Te odory  
spowodowane są niestety kulturą korzystania z kanalizacji. Przesłali do gminy zdjęcia, co  
w rejonie szkoły w kanalizacji znaleziono, a znajdują tam róŜne rzeczy np. odpady budowlane. To 
powoduje, Ŝe kanalizacja się zapycha, a nagromadzone nieczystości zagniwają. Naturalnym 
wynikiem procesu gnilnego jest smród. Jest firma, która robi wszczepianie tzw. efektywnych 
mikroorganizmów i mają juŜ wytyczone ciągi na terenie Gminy Borne Sulinowo. Będą teŜ 
zawieszać preparaty, które równieŜ eliminują odory. Podkreśliła, Ŝe to co mogą, to robią. JeŜdŜą 
na kaŜde wezwanie, badają szczelność instalacji w domach i robią to nieodpłatnie. Na kaŜdą 
interwencję, która do nich wpływa, jest reakcja, są na to protokoły. Tym niemniej zwróciła się  
z prośbą adresowaną do mieszkańców, Ŝeby zastanowili się zanim wrzucą do toalety coś, co 
powinno wylądować w koszu na odpady. 
 
Radny Mariusz Gorgol zauwaŜył, Ŝe przed rozpoczęciem inwestycji parę lat temu tego problemu 
nie było, a kultura ludzi raczej się poprawia niŜ pogarsza. Jego zdaniem ilość ścieków, jaka 
wpływa do oczyszczalni w Bornem Sulinowie jest tak potęŜna, Ŝe to jest chyba tego powodem. 
Kiedyś tego odoru nie było, a teraz ten odór jest. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska powiedziała, Ŝe ilość ścieków jest niestety 
mniejsza, bo paradoksalnie spada zuŜycie wody, a tym samym spada ilość ścieków. Spadek ilości 
ścieków jest równieŜ powodem, bo jest dłuŜszy czas przesyłu ścieków ciągami, gdzie one teŜ 
zagniwają. Poinformowała, Ŝe na wszystkich niemalŜe przepompowniach stosują preparaty, które 
te odory eliminują, ale są zdjęcia, które przesłano Pani Burmistrz. Nie mogą pewnych sytuacji 
wyeliminować, bo są od nich niezaleŜne. Zaznaczyła, Ŝe nie uchylają się od tego, szybko reagują 
na zasadne donosy odnośnie odoru, bo teŜ im zaleŜy, Ŝeby to nie przeszkadzało. Jest to problem 
ogólnoeuropejski, bo jest gro sieci starych, które były wymiarowane np. na zuŜycie wody 120 l na 
mieszkańca na dobę. W tej chwili jak to zuŜycie osiąga 70 l to jest sukces. Są to sieci, które mają 
po kilkadziesiąt lat i nie są w stanie teraz ich wymienić, wprowadzić mniejszych średnic, Ŝeby ten 
przepływ był taki, który zapewnia samoczyszczenie rurociągu i nie powoduje zagniwania. Są te 
efektywne mikroorganizmy, z których dobrodziejstwa korzystają. Po tym zwróciła się do radnego 
Gorgola z zapytaniem, czy nie zauwaŜył Ŝadnej poprawy, czy jest coraz gorzej, czy jest tak jak 
było, bo im zaleŜy na tych opiniach. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe ten odór występuje cyklicznie a nie notorycznie. W sobotę 
się pojawił i w całym mieście był odczuwalny. Współczuje ludziom, którzy mieszkają przy ul. 
Wrzosowej. Są studzienki na ul. Chrobrego i są odcinki, Ŝe nie moŜna koło nich przejść nawet 
zimą. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska powiedziała, Ŝe zrobili juŜ projekt, który 
przerzuci ścieki z ul. Chrobrego bezpośrednio na oczyszczalnię. Na wysokości kajaków jest 
studnia rozpręŜna, jest kominek wyprowadzony 1,5 m nad powierzchnię, Ŝeby te zapachy 
wyeliminować. To jednak przyniosło taki sobie mierny efekt. Stąd ten projekt i 471 m sieci do 
wybudowania, co zostanie do września zrealizowane. Myśli, Ŝe do następnej sesji ta uciąŜliwość 
im odpadnie.  
 
Radny Zbigniew Maltański zabrał głos odnośnie opłaty abonamentowej. Powiedział, Ŝe jak dobrze 
pamięta w 2012 r. opłata abonamentowa wynosiła ok. 3,70 zł, w ubiegłym roku - 7,78 zł, a teraz 
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jest 6,50 zł. Jego zdaniem w roku ubiegłym wysokość tej opłaty została wzięta z sufitu, natomiast 
w tym roku ktoś chyba przysiadł i lepiej policzył, bo w kalkulacji moŜna róŜne rzeczy wrzucić. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska odpowiedziała, Ŝe kalkulacja jest zawsze  
rzetelna, sporządzona na podstawie kosztów danego roku. Koszty jednego roku nie są równe 
kosztom drugiego roku. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, Ŝe w Łubowie jest wiercona nowa studnia. Zapytał, jaki 
jest koszt tego przedsięwzięcia. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska odpowiedziała, Ŝe stara studnia w Łubowie 
jest juŜ wyeksploatowana. W takiej sytuacji jest teŜ miasto Barwice i dwie miejscowości  
w Gminie Grzmiąca, gdzie te studnie są stare, wyeksploatowane i nie mogą pozwolić na to, Ŝeby 
mieszkańcy zostali pozbawieni wody. W WPI mieli przeznaczone na to 120.000,00zł, więc to 
przedsięwzięcie będzie zrealizowane w granicach tej kwoty. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, Ŝe przy Al. Niepodległości od strony Szczecinka teŜ występuje 
okropny fetor. ZauwaŜył, Ŝe jest to odczuwalne, gdy jest wilgotne powietrze. Stwierdził, Ŝe warto 
by było i z tym problemem coś zrobić. Po tym zapytał, jaki jest stan wody pitnej w Bornem 
Sulinowie, jeśli chodzi o jakość i jak często woda jest monitorowana. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska odpowiedziała, Ŝe woda jest monitorowana 
na bieŜąco, badania jakościowe wody są przeprowadzane raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu. Od 
dłuŜszego czasu normy nie są przekroczone. Mamy jedyną chyba w Polsce stację uzdatniania 
wody z desorberami, które są do tego, Ŝeby wyeliminować związki tri i tetra z wody pitnej. Woda 
w sieci, oprócz ich monitoringu, jest równieŜ badana przez Sanepid. Stan tej wody jest bardzo 
dobry, woda jest bezpieczna. 
 
Radny Zbigniew Adamczyk powiedział, Ŝe w miejscowości Juchowo są dwa kolektory, jeden 
ciśnieniowy a drugi grawitacyjny. Nie wie, kto brał udział w odbiorach tych robót, ale po ich 
wykonaniu w ostatniej przepompowni, która mieści się w starym pałacu, juŜ po załoŜeniu pompy 
tłocznej okazało się, Ŝe uszy są pourywane, co powoduje zawieszanie się pływaka. Za kaŜdym 
razem jak zawiesza się pływak pompa staje i mieszkańcy dolnej części miejscowości przy jeziorze 
mają u siebie na podwórkach studnie pełne wody. 
 
Pracownik PWiK Tomasz Dobrowolski odpowiedział, iŜ nie pamięta, Ŝeby w tym roku było takie 
zdarzenie, ale faktycznie w ubiegłym roku radny dzwonił do niego dwa razy informując o tym. 
Pompa zatrzymywała się dlatego, Ŝe w przepompowni znajdowało się bardzo duŜo skarpet, które 
wkręcone przez wirnik powodowały jej zatrzymanie. Jest to przepompowania lokalna 
przewidziana tylko dla odbiorców okolicznych i bloku, dlatego jest tam jedna pompa.  
W momencie, gdy tam coś wpłynie, pompa zatrzymuje się. 
 
Radny Zbigniew Adamczyk powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe nie tylko dla okolicznych, bo wszystkim jest 
wiadomo, Ŝe w miejscowości Juchowo jest jednokierunkowy spadek w stronę do jeziora 
począwszy od Szkoły Podstawowej i cała wioska. 
 
Pracownik PWiK Tomasz Dobrowolski zwracając się do radnego Adamczyka odpowiedział, Ŝe 
radny myli się, poniewaŜ ta przepompownia zbiera budynek zamieszkiwany przez pana, blok 
naprzeciwko i budynek poprzedzający. Następny budynek tzw. kamieniak i cała reszta spływa do 
przepompowni w stronę potocznie nazywaną "za odrą" i jest jeszcze trzecia przepompownia 
sieciowa, która znajduje się koło sklepu. 
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Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska zapytała, czy w tym roku taka sytuacja 
równieŜ miała miejsce. 
 
Radny Zbigniew Adamczyk odpowiedział, Ŝe nie, ale ta pompa jak pracowała tak pracuje i wie, iŜ 
pewne jej elementy są pourywane. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska poprosiła Tomasza Dobrowolskiego, aby 
zaprosił radnego na wycieczkę i pokazał czy są te uszy pompy czy nie i sprawa będzie 
rozwiązana. 
 
Radna ElŜbieta Niepelt poinformowała, Ŝe nieprzyjemny problem występuje równieŜ w Radaczu 
pomiędzy jednym a drugim blokiem. Jest tam studnia, z której wydostaje się nieprzyjemny fetor. 
Studnia jest zbiorcza, a właścicielem jest wspólnota mieszkaniowa. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska odpowiedziała, Ŝe nie mogą działać na nie 
swoim majątku, ale jak dostaną zlecenie od wspólnoty mieszkaniowej - zrobią to. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ bardzo się ucieszył z tego, Ŝe mamy wodę zdrową do 
picia, ale niekoniecznie po przegotowaniu. Poinformował, Ŝe robił sobie herbatę z saszetki  
i z czajnika wyleciało mleko, wówczas na dnie szklanki pozostała masa osadu. Nie wie, czy to 
jakiś środek dezynfekcyjny, czy to coś innego. Chciałby wiedzieć co to jest. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska odpowiedziała, iŜ świadczy to o tym, Ŝe woda 
zawiera duŜo minerałów. 
 
Radny Dariusz Skiba powiedział, Ŝe jest tym nieszczęśnikiem, który był w tej Radzie i podpisał 
się pod przystąpieniem do Programu Parsęty. Zastanawiają go jednak pewne rzeczy. Zwracając się 
do Pani Wiceprezes Zarządu PWiK powiedział, Ŝe nie moŜe słuchać tego co mówi, bo z jej 
wypowiedzi wynika, Ŝe Spółka PWiK jest jakimś segmentem, jednostką budŜetową, która moŜe 
robić tylko to i nic więcej. To jest spółka a zasada jest prosta: ile wykonamy tak będziemy mieli. 
Projekt zakładał, Ŝe do tego co się zrobi, przyłączy się 100% gospodarstw, smrodów nie będzie 
itd. Wiadomo, Ŝe 100% nie ma, ale niech będzie 90-95%. Nie przyjmuje takiej informacji, o czym 
mówiła Pani Wiceprezes, Ŝe ona nie wie ile się podłączy, ja w to nie wnikam, nas to nie obchodzi. 
Zasugerował, Ŝeby przygotowali jakieś rozwiązanie, bo wszyscy są zainteresowani tym, by 
wszyscy się podłączyli. Zmusić ich nie zmusimy, jeŜeli nie mają pieniędzy. Poinformował, iŜ miał 
wątpliwą przyjemność podpisywania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, bo jest 
prezesem wspólnoty mieszkaniowej. To, co rzuciło mu się w oczy w tej umowie, to zapis 
mówiący o tym, Ŝe jedynym obowiązkiem Spółki jest dostarczenie wody, odprowadzenie 
ścieków, branie pieniędzy i nic więcej. Spółka nie ma Ŝadnych innych obowiązków. Powiedział, 
Ŝe przyłącze - rura idzie w ziemi i jak coś stanie, to wspólnota ma za to płacić. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska zapytała, a dlaczego mają płacić za przyłącze, 
które nie jest ich własnością. 
 
Radny Dariusz Skiba odpowiedział: to go przejmijcie, on to przyłącze im przekaŜe. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska odpowiedziała, Ŝe oni nie muszą przejmować 
tego przyłącza. 
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Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe wystąpił atak radnego na Spółkę, ale 
zapominamy o tym, kto ustanawia system tego, Ŝe są tego typu spółki - przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne, czyli ustawodawca konstruując ustawy i rozporządzenia i konstruuje 
jak ma spółka działać. Ustawa mówi teŜ o obowiązkach właścicieli nieruchomości i kto buduje 
przyłącza, kto odpowiada za przyłącza i kto ponosi koszty tych przyłączy. Ustawa stanowi takŜe, 
Ŝe jak właściciel nieruchomości nie przyłącza się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, to 
Burmistrz jest od tego, Ŝeby ten obowiązek nakazać mieszkańcowi do wykonania. Stwierdził, Ŝe 
aktualnie jesteśmy w trakcie procedur do tych, którzy uchylają się przed włączeniem do sieci 
kanalizacyjnej. Prowadzimy postępowania administracyjne, które kończą się decyzjami 
administracyjnymi o nakazie włączenia się. To się dzieje w poszczególnych miejscowościach. Nie 
moŜemy zrzucać, abstrahując od ustaw i prawa, obowiązki i formować dowolnie w stosunku do 
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, bo przedsiębiorstwo nie moŜe przejmować  
i budować przyłączy. Gmina teŜ nie moŜe budować przyłączy, bo to nie jest obowiązek gminy. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, Ŝe jak ktoś chce jeszcze zabrać 
głos, to Ŝeby było to w temacie zatwierdzenia taryf. Natomiast to, co powiedział Zastępca 
Burmistrza jest bardzo interesujące i prosił, Ŝeby na kolejnej sesji przedstawić radnym zakres 
takiego działania (jak to wygląda i ile osób dotyczy). 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedstawienie opinii. 
 
Radny Dariusz Czerniawski (członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej) poinformował, Ŝe 
komisja wydała opinię pozytywną. 
 
W trakcie trwania obrad sesję opuściło 2 radnych - aktualnie uczestniczyło 12 radnych. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt przedmiotowej uchwały pod głosowanie: 
− za głosowało 10 radnych, 
− przeciw głosował 1 radny, 
− wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XLII/507/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 
maja 2014 r. do 21 maja 2015 r. została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego 
nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (dot. 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 90/2 w Okolu). 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/508/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego 
nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (dot. 
nieruchomości niezabudowanej - drogi gruntowej oznaczonej dz. nr 31/11 w obr. Kucharowo). 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/509/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu. 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dokonania przez 
Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w obrębie Kiełpino, 
gmina Borne Sulinowo na nieruchomość niezabudowaną połoŜoną w miejscowości Dąbie, obręb 
Kiełpino, gmina Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/510/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w sprawie dokonania przez Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości 
niezabudowanej, połoŜonej w obrębie Kiełpino, gmina Borne Sulinowo na nieruchomość 
niezabudowaną połoŜoną w miejscowości Dąbie, obręb Kiełpino, gmina Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/511/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 
383.996,95zł oraz zwiększenia wydatków o tę samą kwotę). 
Po tym zwrócił się o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/512/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia dopłat 
do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/513/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych 
taryfowych grup odbiorców usług została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do 
protokołu. 
 
 
12.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uzgodnienia 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Drawskiego Parku 
Krajobrazowego. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 



21 
 

Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/514/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 22 i nr 23 do protokołu. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 13 pn."Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 13. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
 
− Radny Dariusz  Czerniawski zwracając się do Zastępcy Burmistrza powiedział, Ŝe pracownicy 

Rimastera zwrócili się do niego z prośbą o podjęcie jakichś działań, aby oświetlić odcinek 
drogi prowadzącej do Firmy RIMASTER. Zapytał, czy istnieje moŜliwość przyłączenia do 
sieci, która jest naszą własnością. Firma ta aktualnie funkcjonuje w systemie 3-zmianowym  
i szczególnie w okresie zimowym, a jest tam zatrudnionych duŜo kobiet, miały miejsce pewne 
zdarzenia, które budzą ich niepokój. Jest to krótki odcinek od ul. Chopina do ul. Poprzecznej. 
Chciałby na przyszłej sesji otrzymać odpowiedź na jego zapytanie. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe taka informacja zostanie pisemnie 
przygotowana. 
 

− Radny Ryszard Cywiński - w związku z występującymi coraz częściej anomaliami 
pogodowymi -  zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do Zakładu Energetycznego, aby 
zakład ten w jakiś sposób rozwiązał kwestię przyjmowania skarg, zapytań odnośnie prądu 
elektrycznego. Stwierdził, iŜ lasy są juŜ tak przerzedzone, Ŝe te drzewa szybciej się kładą niŜ 
trzeba. Wichury są intensywniejsze i zamiast mniej tych awarii, to przy kaŜdej większej 
wichurze światła nie ma. Kiedyś tego nie było, a teraz takich przypadków jest więcej. 
Dzwoniąc do Zakładu Energetycznego cały czas linia jest zajęta i nie wie jaka jest tego 
przyczyna, czy teŜ słuchawka została odłoŜona. Kiedyś dzwoniąc na Pogotowie Energetyczne 
było zastosowane coś innego, a mianowicie włączał się automat, który mówił, Ŝe mają 
zgłoszoną awarię w takiej i takiej miejscowości, przewidywany termin usunięcia taki i taki. 
Wówczas będzie miał wiedzę, Ŝe została zgłoszona awaria np. z Dąbia i nie będzie więcej 
dzwonił. Takie rozwiązanie by go juŜ satysfakcjonowało. 

 
− Radny Tomasz Skowronek zwracając się do Zastępcy Burmistrza powiedział, Ŝe zgłosi 

interpelację w tej sprawie, ale juŜ dzisiaj to powie w związku z tym, Ŝe zgłaszają się do niego 
mieszkańcy, którzy mają pewien problem z kolorystyką worków. Jest zapisane, Ŝe worek jest 
oznaczony i przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej powinno je odbierać. Harmonogramy 
wywozu śmieci są na stronach PUK-u i PGK, wiadomo gdzie moŜna worki kupić i stąd jego 
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pytanie. Powiedział, Ŝe w umowie zawartej pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Konsorcjum 
Firm, a mówił o tym juŜ 2 miesiące temu, w § 2 pkt 7 jest zapis: "zapewnienie na koszt 
wykonawcy i dostarczanie do nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz dla właścicieli 
nieruchomości wytwarzających odpady sezonowo odpowiedniej ilości i rodzaju worków na 
odpady segregowane". Natomiast dalej w § 4 pkt 34 jest zapis: "dostarczenia worków 
foliowych o pojemności 110-120 l do selektywnej zbiórki odpadów (niebieskich na papier  
i tekturę, zielonych na szkło, Ŝółtych na tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe, brązowych na odpady biodegradowalne) przez cały czas trwania 
zamówienia, do nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej  oraz do nieruchomości 
zamieszkałych sezonowo, w ilości na miesiąc (dla kaŜdej posesji czy nieruchomości): 3 szt. na 
odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 1 szt. na odpady szkła, 
1 szt. na odpady papieru i tektury, 3 szt. na odpady zielone i biodegradowalne w terminie do 1 
lipca 2013 r. oraz następnych przy odbiorze zapełnionych worków (na wymianę)". Zaznaczył, 
Ŝe takie zapisy pojawiły się równieŜ w specyfikacji, która była ogłoszona do przetargu i firmy, 
które startowały wiedziały, Ŝe jest to ich koszt, natomiast obciąŜa się mieszkańców. JeŜeli,  
a takie przypadki są, mieszkańcy domów jednorodzinnych bądź mają inną posesję, z której 
korzystają czasami i płacą 9 zł, to te worki, które są wymienione w umowie stanowią ponad 
50% tej opłaty. Wie, Ŝe nie wszyscy mieszkają w domach jednorodzinnych, a jeŜeli firma nie 
odbiera tych worków, mimo Ŝe w regulaminie zezwoliliśmy na to, Ŝeby były one w innej 
kolorystyce, a jest winna dostarczania takich worków czego nigdy nie zrobiła, nie wie 
dlaczego zmusza się mieszkańców, aby jeździli do PUK-u, do sklepu bądź gdziekolwiek, Ŝeby 
kupować worki, które im się naleŜą. Powiedział, iŜ złoŜy na piśmie stosowną interpelację w tej 
sprawie, ale chce, Ŝeby Pan Burmistrz był na to przygotowany i udzielił odpowiedzi, bo 
wydaje mu się, Ŝe trzeba tą sprawę jednoznacznie rozwiązać. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 14 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji". 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się na koniec 
maja 2014 r., w czwartek o godz. 14.30. 
 
 
Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XLII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.40. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 


