
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXII/2012 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 28 czerwca 2012 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 28 czerwca 2012 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, 
pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, kierowników jednostek podległych 
gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy oraz panie i panów radnych.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 11 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 wszyscy radni otrzymali. Po tym zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad  
w pkt 10A pn. Podjęcie uchwał w sprawach – projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej w m. Piława 
oznaczonej działką nr 180/16) ujętego jako ppkt 2. Powiedziała, Ŝe zaszła konieczność 
uszczegółowienia projektu tej uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe po tym punkcie udzieli głosu 
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łubowie Pani Stanisławie Płaszczyńskiej. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do 
porządku sesji: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Zmiany do porządku sesji zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2012 r. przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XXI/2012 z 31.05.2012 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
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5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2012 

roku. 
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok, 

sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2011 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok; 
2) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok. 

 
10A. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowica (nadanie drodze powiatowej nr 17653, 
oznaczonej działką nr 394 nazwy ul. Lipowej); 

2) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy ogródka działkowego nr 1 wydzielonego z działki nr 1/2  
w Bornem Sulinowie); 

3) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy części tj. 15m2 z nieruchomości oznaczonej nr 3/27, połoŜonej 
przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie); 

4) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy części tj. 60m2 z nieruchomości oznaczonej nr 3/27, połoŜonej 
przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie); 

5) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy części tj. 6m2 z nieruchomości oznaczonej nr 4/9, połoŜonej przy  
ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie); 

6) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy części tj. 62m2 z nieruchomości oznaczonej nr 12, połoŜonej przy  
ul. B. Chrobrego w Bornem Sulinowie); 

7) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 41/14, połoŜonej  
w Bornem Sulinowie); 

8) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy budynku po byłej wartowni wraz z gruntem, oznaczonej nr 46/4, 
połoŜonej przy ul. J. Brzechwy w Bornem Sulinowie); 

9) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 103/2, połoŜonej  
w m. Rakowo); 

10) wyraŜenia zgody na udzielenie dotacji podmiotowej z budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 
rok 2012 dla Przedszkola Niepublicznego "JEDYNECZKA" w Bornem Sulinowie; 

11) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok; 
12) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 
2008 rok; 

13) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok; 
14) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2012-2026. 
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11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
12. Ustalenie terminu następnej sesji. 
13. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym udzielił głosu Pani Stanisławie Płaszczyńskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łubowie. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie Stanisława Płaszczyńska powiedziała, Ŝe ten rok szkolny dla 
jej szkoły był wyjątkowy, bo dzieci mogły uczyć się w normalnych warunkach, bowiem kilka lat  
temu Pani Burmistrz i radni podjęli decyzję o włączeniu szkoły na listę inwestycji niezbędnych. 
Dzięki temu szkoła w Łubowie została wyremontowana i za to dzieci chciałyby podziękować Pani 
Burmistrz i Panu Przewodniczącemu, a na ręce wszystkich radnych i pracownikom Urzędu za 
zaangaŜowanie w realizację tego zadania. Powiedziała, iŜ cieszy się, Ŝe ten rok szkolny kończy się 
dla nich teŜ sukcesem dydaktycznym, bo wyniki nauczania ich uczniów są duŜo lepsze niŜ w roku 
ubiegłym, a w Gimnazjum duŜo, duŜo lepsze i w tej chwili jest dumna ze swoich gimnazjalistów. 
Po tym dzieci z Zespołu Szkół w Łubowie wręczyły Pani Burmistrz i Panu Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej kwiaty oraz pisemne podziękowania za umieszczenie w planie inwestycji 
gminnych termomodernizacji Zespołu Szkół w Łubowie. 
 
W dalszej kolejności Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska podziękowała za bardzo miłe 
słowa i zapewniła, Ŝe zarówno poprzednia Rada Miejska jak i ta Rada widzi ogromne potrzeby  
i próbuje realizować wszystko po kolei, nadając priorytety pewnym zadaniom. Dzięki takiemu  
a nie innemu podejściu, mając takie a nie inne pieniądze, udaje się pewne rzeczy zacząć  
i zakończyć. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, iŜ to, Ŝe radni się starają, Ŝeby wszystkim  
w naszej gminie było lepiej, to oczywiście tak jest, ale takie dni i takie słowa są potwierdzeniem, 
Ŝe czasami radnym to się udaje.  
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr XXI/2012 z 31.05.2012 r. był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość 
zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
Po tym poinformował, Ŝe na obrady dotarł radny Ryszard Cywiński - aktualnie w Sesji 
uczestniczy 12 radnych. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu Sesji Rady Miejskiej Nr XXI/2012 z 31.05.2012 r.: 
− za głosowało 12 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXI/2012 z 31.05.2012 r. został 
przyj ęty jednogłośnie. 
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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 sprawozdanie z działalności Burmistrza  
w okresie międzysesyjnym otrzymali wszyscy radni.  
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do radnych, czy w sprawie sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa są 
jakieś pytania, uwagi.  
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe sprawozdanie  
z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
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 dwa posiedzenia, na których: 
1. Wydano opinię odnośnie wsparcia finansowego Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" 

Łubowo w związku z awansem do V ligi. 
2. Wypracowano stanowisko w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy 

Borne Sulinowo za 2011 rok i udzielenia absolutorium. 
3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji w dniu 28 czerwca 2012 r. 
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Komisja Rozwoju odbyła trzy posiedzenia, w tym jedno wyjazdowe, których tematyka 
przedstawiała się następująco: 
1. Spojrzenie na turystykę w Gminie Borne Sulinowo - spotkanie z przewodniczącym Lokalnej 

Organizacji Turystycznej w Bornem Sulinowie. 
2. Wydanie opinii odnośnie wsparcia finansowego Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" 

Łubowo w związku z awansem do V ligi. 
3. Podsumowanie wyjazdowego posiedzenia komisji w dniu 11 czerwca 2012 r.  

Ocena przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2012 roku. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) wyraŜenia zgody na udzielenie dotacji podmiotowej z budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 
rok 2012 dla Przedszkola Niepublicznego "JEDYNECZKA" w Bornem Sulinowie; 

2) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 
2008 rok; 

3) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
 
Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia, na których: 
1. Rozpatrzono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Borne 

Sulinowo za 2011 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz 
informację o stanie mienia komunalnego i na tej podstawie sporządzono wniosek  
o udzielenie Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu 
Gminy za rok 2011. 

 
2. Przystąpiono do czynności kontrolnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie  

w zakresie wykonania zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonej w dniu 3 marca 
2011r.  (kontrola dotyczyła kosztów utrzymania ochotniczych straŜy poŜarnych) oraz stanu 
przygotowania OSP do bieŜącej działalności statutowej w podziale na poszczególne jednostki. 
 Ze względu na brak spójności w wyjaśnieniach odnośnie przedstawianych w trakcie 
posiedzenia dokumentów oraz niedbałego przygotowania się pracownika merytorycznego tut. 
Urzędu, Komisja Rewizyjna zakończyła swoje posiedzenie bez moŜliwości wnikliwego 
skontrolowania działalności ochotniczych straŜy poŜarnych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Wobec braku moŜliwości zajęcia stanowiska w kontrolowanym zakresie, Komisja Rewizyjna 
postanowiła o przesunięciu terminu kontroli dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych  
w zakresie kosztów utrzymania OSP oraz stanu przygotowania jednostek OSP do bieŜącej 
działalności statutowej -  na II półrocze 2012 r. na miesiąc październik. 

 
Pismem z dnia 12 czerwca 2012 r. udzieliłem Panu Kazimierzowi Kalińczakowi odpowiedzi na 
pismo w sprawie wydzierŜawienia lub sprzedaŜy części działki nr 68 przyległej do jego posesji, 
połoŜonej w m. Komorze. W odpowiedzi poinformowałem, Ŝe kluby radnych działające  
w ramach Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi 
przedmiotowej sprawy, postanowiły o przeznaczeniu zagospodarowanej przez Pana Kalińczaka  
części nieruchomości gminnej do dzierŜawy. 
 
W dniu 14 czerwca br. wpłynęło pismo Zarządu Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł"  
w Łubowie w sprawie dofinansowania druŜyny seniorów Klubu w związku z awansem do 
koszalińskiej klasy okręgowej, tj. dawnej V ligi. Z prośbą o zajęcie stanowiska w tej kwestii 
zwróciła się równieŜ do komisji Rady Miejskiej Burmistrz Bornego Sulinowa. Sprawa ta została 
rozpatrzona przez komisje problemowe Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie tj. Komisję 
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BudŜetowo-Gospodarczą oraz Komisję Rozwoju. Stanowiska komisji w tej kwestii zostały 
przekazane Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
W dniu 21 czerwca br. wpłynęło adresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie pismo Pana Andrzeja Michalaka dotyczące pominięcia w raporcie sporządzonym przez 
Pana Tederkę prowadzonej przez Pana Michalaka Prywatnej Izby Muzealnej i wykreślenia jej  
z folderów miasta. W związku z tym zwróciłem się do Pana Dariusza Tederko  
o ustosunkowanie się do poruszonej kwestii.". 
 
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 zabrał 
Sołtys sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny, który powiedział, Ŝe cena wywozu ścieków  
z szamba jest zabójcza, bowiem wynosi 45,00zł za kubik. Stwierdził, Ŝe nikt nie został 
zawiadomiony o podwyŜce, dowiedział się o tym dopiero wtedy, jak otrzymał rachunek. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe wszystko się zgadza i te ceny nie są małe,  
a dotyczą wywozu i utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Jednak tych cen nie 
określa Burmistrz, tylko dana firma, która wywozi te ścieki. Poinformował, Ŝe w tej chwili jest 
jedna firma, która ma jakby naturalny monopol na te usługi, stąd i te ceny są wyŜsze niŜ być moŜe 
powinny być. Powiedział teŜ, iŜ jest jakaś nadzieja, Ŝe te ceny być moŜe będą niŜsze, bo dzisiaj 
usłyszał, Ŝe jest zgoda PWiK dla pewnego przedsiębiorstwa, które chce wywozić ścieki  
z terenu Gminy Borne Sulinowo. Ten przedsiębiorca równieŜ będzie musiał uzyskać zgodę 
Burmistrza Bornego Sulinowa na tę działalność i myśli, Ŝe w ciągu miesiąca coś więcej będzie 
wiadomo na temat stawek, które zaproponuje ten przedsiębiorca. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe Pani Prezes PWiK mówiła dzisiaj, 
Ŝe zgadzają się, Ŝeby nowy oferent tej usługi wywoził ścieki na naszą oczyszczalnię do Bornego 
Sulinowa, ale ona nie jest na tyle pojemna, więc wskazują drugie miejsce - oczyszczalnię  
w Szczecinku. Zwróciła uwagę, Ŝe transport z Komorza do Bornego Sulinowa czy do Szczecinka 
to teŜ są kilometry. Ci, co juŜ się podłączyli do kanalizacji zbiorczej widzą, Ŝe jest duŜo taniej, niŜ 
wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych. 
 
Sołtys sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny stwierdził, Ŝe dla niego jest to rozbój w biały dzień, 
wyzysk człowieka przez człowieka. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś chce jeszcze w tym punkcie zabrać 
głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. 
„Wolna Trybuna”. 
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Ad 8. 
 
W Wolnej Trybunie głos zabrali: 
 
- Turysta Bogusław Piskorz poruszył temat drogi publicznej przez park, która wczoraj została 

przegrodzona w poprzek przez właściciela działki i nie dało się przejechać Ŝadnym pojazdem 
między plaŜą "Słoneczną" a drugą plaŜą. Rozumie, Ŝe ta droga realizuje cel publiczny i naleŜy 
do jakiejś działki, którą sprzedano w 1997 roku. Przez 12 lat do wczoraj wieczorem nic się nie 
działo, natomiast aktualnie ta droga została przegrodzona w dwóch miejscach i nie da się 
przejechać. Zgłosił wniosek, aby w jakiś sposób stały zagwarantować przejezdność tej drogi. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe jest to świeŜa sprawa i teŜ wszyscy 
jesteśmy tym zbulwersowani i zaskoczeni. Po tym udzielił głosu Pani Burmistrz. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, Ŝe po tej drodze moŜna się poruszać  
pojazdami tylko i wyłącznie za naszą zgodą. Jest to droga, którą moŜe się poruszać StraŜ 
Miejska, Policja i słuŜby sprzątające. Powiedziała, Ŝe jesteśmy równieŜ zaskoczeni tym 
faktem, ale o tym, Ŝe te tereny naleŜą do osoby prywatnej od 1997 roku dowiedzieliśmy się 
wówczas, gdy stawiane były pomosty pływające i trzeba było przesuwać je w stronę 
oczyszczalni ścieków. Rzeczywiście ta działka nad samym jeziorem została w 1997 r. 
sprzedana i do dnia wczorajszego nic na tej działce się nie działo. Są wytarte dróŜki, szlaki, 
którymi chodzimy i rzeczywiście to przejście zostało zagrodzone w sposób okropny. Chcemy 
poczekać aŜ to grodzenie zakończy się, bo mamy instrumenty Ŝeby zadziałać i na pewno 
wytyczymy swoją drogę, bo na dzień dzisiejszy PlaŜa "Słoneczna" jest jedynym miejscem dla 
miasta Borne Sulinowo wskazanym jako miejsce do kąpieli i plaŜowania. Sporządzając plan 
zagospodarowania przestrzennego, wiedząc Ŝe kąpieliska rządzą się swoimi prawami  
i odpowiednią ustawą, zdawaliśmy sobie sprawę, Ŝe na tak małym terenie, jeŜeli zgłosi się 
kiedyś właściciel to, to kąpielisko będzie się miało nijak do zorganizowanego kąpieliska wg 
wymogów ustawy. Wytyczono w nowym planie przestrzennego zagospodarowania teren  
z przeznaczeniem na ten cel, który znajduje się za działkami przy ul. Sportowej w Bornem 
Sulinowie, ale jest to "śpiew przyszłości". Tym niemniej zostaną przeprowadzone rozmowy  
z właścicielem działki połoŜonej w sąsiedztwie plaŜy "Słonecznej", jeśli się pojawi, Ŝeby 
ogrodzenie zdjął i zostawił to przejście dla pieszych. Powiedziała, iŜ osobiście ma w tej chwili 
takie wraŜenie, Ŝe ten właściciel działki nie bardzo wie, co zrobił, ale chce dać sygnał, Ŝe to 
jest jego miejsce i dobrze tę działkę sprzedać. Myśli, Ŝe taki jest jego cel, poniewaŜ za bardzo 
nie ma tam manewru. Ten teren w planie przestrzennego zagospodarowania jest zapisany jako 
teren sportu, rekreacji, zieleni urządzonej, plaŜa miejska i przystań, więc tylko to na tej działce 
moŜe powstać. 
 
Bogusław Piskorz podziękował za wyjaśnienie. Powiedział, Ŝe mieszka w Poznaniu i tam 
zdarzyła się sytuacja analogiczna, bowiem właściciel nowo nabytej działki zaorał drogę, która 
realizuje cel publiczny i uniemoŜliwił tysi ącom rowerzystów i turystów dojazd do ulubionego 
kąpieliska w Poznaniu - jeziora Strzeszynek. Sprawa ta oparła się o media, ale została 
załatwiona zgodnie z prawem i droga jest przejezdna. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe jest to sprawa bardzo świeŜa. 
Wczoraj się o tym dowiedział, a dzisiaj na spotkaniu z Panią Burmistrz uzyskał informację, Ŝe 
podjęła czynności w kierunku wyjaśnienia sprawy. Na dzień dzisiejszy jest taki stan  
i radni o tym doskonale wiedzą, nikomu to nie odpowiada ani nie pasuje, ale są to pewne 
zaszłości, na które niestety nie mieliśmy wpływu. 
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Po tym zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2012 roku”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2012 r. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do Wiceprzewodniczącej RM o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju. 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała opinię Komisji Rozwoju w brzmieniu: 
 
"Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r. oceniła przygotowanie Gminy 
Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2012 roku. 
Przed tym 11 czerwca br., przy udziale Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 
Sulinowie oraz inspektora ds. promocji i współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, 
dokonała objazdu gminnych terenów rekreacyjnych, w tym będących w administrowaniu Centrum 
Kultury i Rekreacji. 
Zwizytowano poniŜsze tereny rekreacyjne, miejsca wykorzystywane do kąpieli oraz strefy 
rekreacyjne: 
1) Pole namiotowe przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie, 
2) PlaŜę „Zieloną” w Bornem Sulinowie (teren rekreacyjny), 
3) PlaŜę „Słoneczną” w Bornem Sulinowie (miejsce wykorzystywane do kąpieli), 
4) Moje Boisko "Orlik" w Bornem Sulinowie, 
5) Strefę rekreacyjną w Krągach (w budowie), 
6) Strefę rekreacyjną w Jeleniu, 
7) Teren rekreacyjny w Jeleniu, 
8) Strefę rekreacyjną w Radaczu, 
9) Zwyczajowe miejsce kąpieli w Radaczu (przygotowane przez mieszkańców Radacza), 
10) Strefę rekreacyjną w Silnowie (w budowie), 
11) Teren rekreacyjny w Silnowie Dolnym, 
12) Teren rekreacyjny w Piławie, 
13) Teren rekreacyjny w Łubowie (zwyczajowe miejsce kąpieli nad jeziorem Lubicko Wielkie 

oraz pole namiotowe), 
14) Strefę rekreacyjną w Liszkowie. 
 
Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe w Gminie Borne Sulinowo sezon turystyczny rozpocznie się 
z dniem 1 lipca br. Na wielu obiektach prowadzone były prace remontowe i modernizacyjne. 
Poprawiany był wizerunek i estetyka terenów rekreacyjnych przejawiający się m.in. dbałością  
o zieleń, czystość, zapewnieniem odpowiedniej ilości koszy na śmieci.  
Miejsca wykorzystywane do kąpieli w Gminie Borne Sulinowo spełniają podstawowe wymogi 
obsługi turystów i plaŜowiczów. 
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Na polu namiotowym przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie przed rozpoczęciem sezonu 
Centrum Kultury i Rekreacji dokona wykoszenia i uprzątnięcia terenu pola oraz naprawi płot. 
Pozostałe prace i wyposaŜenie w niezbędne urządzenia wykona dzierŜawca pola namiotowego, 
który będzie dzierŜawił ten teren tylko w sezonie letnim 2012. 
 
Na plaŜy „Zielonej” były budowane dwa nowe pomosty, trawa została wykoszona, istnieje 
przebieralnia, ustawione są drewniane parasole z ławeczkami, wiatki na konsumpcję i kosze na 
śmieci. W pobliŜu umiejscowiony jest mały plac zabaw dla dzieci. Przed rozpoczęciem sezonu 
zostanie nawieziony na brzeg jeziora piach oraz zostaną ustawione ubikacje TOI TOI. 
 
Na plaŜy „Słonecznej” jest przebieralnia, kosze na śmieci, drewniana wiatka oraz miejsce na 
grilla. Przed rozpoczęciem sezonu zostaną rozstawione 2 pomosty pływające oraz ubikacje TOI 
TOI. Ponadto zatrudnionych zostanie dwóch profesjonalnych ratowników WOPR. 
 
Na terenie rekreacyjnym w Jeleniu znajdują się miejsca do siedzenia, wiata ze stołem  
i siedziskami oraz miejsce na ognisko. Przed sezonem teren zostanie wykoszony, ustawiony 
zostanie kosz na śmieci i ubikacja TOI TOI. Uzyskano informację, Ŝe część terenu na okres 
wakacji zostanie wydzierŜawiona pod działalność gastronomiczną. 
 
Na terenie rekreacyjnym w Łubowie, który został wydzierŜawiony na 10 lat, wybudowana została 
wiata ze stołami i ławkami do siedzenia oraz miejsce na ognisko (teren obudowany i częściowo 
zadaszony z miejscami do siedzenia). W pobliŜu miejsca wykorzystywanego zwyczajowo do 
kąpieli znajduje się boisko do gry w piłkę siatkową. W trakcie wizyty dzierŜawca tego terenu był 
nieobecny, jednakŜe od osób wykonujących prace porządkowe na tym terenie uzyskano 
informację, Ŝe przed sezonem dno kąpieliska zostanie wyczyszczone, ale będzie to kąpielisko 
niestrzeŜone. Poza tym teren zostanie uprzątnięty, a trawa wykoszona. Komisja zwróciła uwagę na 
stan techniczny pomostu, który wymaga gruntownego remontu i aktualnie stwarza zagroŜenie 
bezpieczeństwa. 
 
Na terenie rekreacyjnym w Silnowie Dolnym został nawieziony piasek na nadbrzeŜe jeziora, 
ustawione są ławki, wiatka ze stołem i miejscami do siedzenia oraz kosze na śmieci typu Kacper. 
Przed sezonem dowieziona zostanie ubikacja TOI TOI. Stwierdzono, Ŝe teren wymaga niwelacji 
po pracach ziemnych wykonanych w ramach prowadzonej inwestycji  wodno-kanalizacyjnej  
przez Firmę Ekomel. 
 
Na terenie rekreacyjnym w Piławie trawa została wykoszona i nawieziono piasek dla potrzeb 
stworzenia boiska do gry w piłkę siatkową. Przed sezonem ustawione zostaną kosze na śmieci  
i ubikacje TOI TOI. Stwierdzono, Ŝe wiata drewniana jest w nienajlepszym stanie i naleŜy ją 
usunąć. Uzyskano informację, Ŝe pomost będzie budowany przez Klub Wodny w Piławie. 
 
Strefy rekreacyjne w Silnowie, Jeleniu, Liszkowie i Radaczu nie mają swoich stałych opiekunów, 
a wszelkie prace porządkowe, koszenie trawy itp. wykonuje komórka zieleni działająca przy 
Centrum Kultury i Rekreacji. Komisja po zapoznaniu się ze stanem wyposaŜenia poszczególnych 
stref proponuje wyposaŜenie boiska na strefie w Radaczu w kosz do gry w piłkę koszykową. 
 
 Na posiedzeniu zapoznano się z informacją pisemną na temat przygotowania miasta  
i gminy do sezonu turystycznego 2012 r., opracowaną przez Referat Promocji i Współpracy 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji oraz 
Miejską Biblioteką Publiczną. W opracowaniu zawarto podstawowe informacje wpływające 
bezpośrednio na ruch turystyczny, tj. bazę noclegową i gastronomiczną, funkcjonowanie Centrum 



10 
 

Informacji Turystycznej, ofertę turystyczną (w tym wypoŜyczalnie sprzętu, ośrodki jazdy konnej 
oraz inne atrakcje i usługi turystyczne), zagospodarowanie turystyczne (w tym szlaki Nordic 
Walking, rowerowe, piesze, konne, ścieŜka turystyczno-spacerowa w Bornem Sulinowie oraz 
strefy sportowo-rekreacyjne), działania promocyjne (w tym materiały promocyjne i udział  
w targach turystycznych), kalendarz imprez. Przedstawiono równieŜ sprawozdanie dotyczące 
przygotowania terenów rekreacyjnych do sezonu turystycznego oraz planowanych imprez 
plenerowych w Centrum Kultury i Rekreacji, jak równieŜ ofertę wakacyjną dla dzieci 
przygotowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną. 
 
 
W oparciu o materiał pisemny oraz własne spostrzeŜenia w trakcie wizytacji terenów 
rekreacyjnych, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła stan przygotowania Gminy Borne Sulinowo 
do sezonu turystycznego w 2012 roku. 
Cieszy fakt, iŜ z kaŜdym rokiem przybywa miejsc noclegowych, w tym gospodarstw 
agroturystycznych i kwater prywatnych, jak równieŜ to, Ŝe została wzbogacona oferta turystyczna 
oraz działania promocyjne.  
Za ciekawą inicjatywę komisja uwaŜa zorganizowanie po raz pierwszy rajdu offroadowego 
Drezno-Wrocław w dniach od 27 czerwca do 2 lipca br., którego biuro techniczne i start 
zaplanowano w Bornem Sulinowie. Impreza ma charakter europejski, w której udział bierze około 
700 załóg samochodów terenowych, cięŜarówek, quadów i motocykli.  
Komisja wyraŜa nadzieję, Ŝe impreza ta, podobnie jak Zlot Pojazdów Militarnych, stanie się 
imprezą cykliczną i na stałe zagości w borneńskim kalendarzu imprez.  
 Na posiedzeniu powzięto równieŜ informację o moŜliwości zorganizowania trasy rowerowej 
z Bornego Sulinowa do Łubowa na odcinku zdemontowanej linii kolejowej. PoniewaŜ trasa 
rowerowa zlokalizowana byłaby na terenach leśnych, komisja uwaŜa za celowe przeprowadzenie 
rozmów z Nadleśnictwem w kierunku uzyskania zgody na jej przebieg. 
 Zdaniem komisji naleŜy równieŜ podjąć działania w kierunku stałego wydzierŜawienia pola 
namiotowego w Bornem Sulinowie na okres dłuŜszy, w celu umoŜliwienia pełnego 
zagospodarowania terenu pola, w tym wyposaŜenia w infrastrukturę typu przyłącza energetyczne, 
sanitariaty, natryski, a takŜe zagospodarowania pomostów znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie pola namiotowego.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe trochę go dziwi system dystrybucji 
materiałów promocyjnych oraz pewne zamieszanie dotyczące biblioteki i Centrum Informacji 
Turystycznej. Odniósł teŜ takie wraŜenie, Ŝe na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do 
sezonu turystycznego rozmawiamy trochę za późno. Sezon rozpoczyna się zdecydowanie 
wcześniej i juŜ trwa, natomiast omawianie tego 28 czerwca, Ŝe będzie naprawione do 1 lipca, jest 
w jego odczuciu troszkę spóźnione. 
 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok, sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2011 
rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo”. 
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Ad 10. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do omówienia projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne 
Sulinowo za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 
2011 rok. Zwrócił się do przewodniczących komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię o treści: 

 
„Zgodnie z uchwałą budŜetową Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2010 r. 

plan budŜetu gminy na 2011 rok zakładał: 
 
- po stronie dochodów   29.876.269,00zł 
- po stronie wydatków   29.876.269,00zł.  

 
W trakcie roku budŜetowego plan budŜetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2011r. wynosił: 
 

- po stronie dochodów   29.639.568,02zł, 
- po stronie wydatków   29.623.034,40zł. 

 
Dochody budŜetowe wykonano w kwocie 29.214.744,85zł, co stanowi 98,57% 
 
Wydatki budŜetowe zrealizowano w kwocie 29.268.216,07zł, co stanowi 98,80%. 
 
BudŜet Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok zamknął się deficytem w wysokości 53.471,22zł, 
poniewaŜ Gmina nie otrzymała do końca 2011 r. dotacji na realizację zadań inwestycyjnych  
i projektu w łącznej wysokości 162.160,56zł.  
Gdyby Gmina otrzymała powyŜsze środki, budŜet zamknąłby się nadwyŜką w wysokości 
108.689,34zł. 
 
Zobowiązania powstałe za 2011 rok stanowią kwotę 2.098.109,36zł, w tym zobowiązania 
wymagalne w wysokości 160.681,43zł z tytułu niewypłaconych dodatków mieszkaniowych, opłat 
za pobyt osób w DPS, zakupu materiałów, energii oraz róŜnych opłat i składek, od których nie 
zapłacono Ŝadnych odsetek, gdyŜ zobowiązania te uregulowano w styczniu 2012r. 
 
Wydatki na finansowanie inwestycji na plan 2.206.928,14zł wykonano w wysokości 
2.201.947,10zł, co stanowi 99,77%. 
 
Wydatki bieŜące na plan 27.416.106,26zł zrealizowano w wysokości 27.066.268,97zł,  
co stanowi 98,72%. 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do wykonania dochodów i wydatków 
budŜetowych, gdyŜ końcowe kwoty zarówno planu dochodów jak i wydatków są zgodne  
z uchwałami Rady Miejskiej wprowadzającymi zmiany w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 
2011 rok w trakcie roku budŜetowego. 
 
W realizacji wydatków nie zauwaŜono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
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Reasumując Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok i popiera wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu 
gminy za rok 2011.”. 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7  
do protokołu.  
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt - członek Komisji Rozwoju przedstawiła opinię  
o treści: 
 „Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 
rok, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie zrealizowane wydatki w działach budŜetu gminy, 
których opiniowanie naleŜy do kompetencji komisji, a mianowicie z zakresu: zdrowia, pomocy 
społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, kultury fizycznej, turystyki, 
oświaty i kultury.”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnego Zbigniewa 
Maltańskiego - członka Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku komisji w sprawie 
absolutorium. Jednocześnie poinformował, Ŝe wszyscy radni otrzymali do wiadomości 
przedmiotowy wniosek. 
 
Radny Zbigniew Maltański przeczytał treść wniosku komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy za rok 2011, który stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapoznał obecnych z treścią uchwały  
Nr XXXV/129/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  
z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Bornego 
Sulinowa z wykonania budŜetu za 2011 rok.  
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
  
W dalszej kolejności Przewodniczący RM poinformował, Ŝe na sesję przybył radny Dariusz 
Palicki i aktualnie w obradach uczestniczy 13 radnych. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos odnośnie projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt 
przedmiotowej uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/253/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo 
za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 
rok  została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do omówienia projektu uchwały  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok. 
Przed tym przeczytał treść uchwały Nr LXXI/266/Z/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wydania opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Bornego Sulinowa z tytułu wykonania budŜetu za 2011 rok. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Po przeczytaniu powyŜszej uchwały RIO Przewodniczący RM zwrócił się do radnych, czy ktoś 
chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/254/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Po podjęciu powyŜszej uchwały Przewodniczący RM Tomasz Skowronek pogratulował Pani 
Burmistrz i wszystkim pracownikom. 
 
Następnie ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do realizacji pkt 10A pn. „Podjęcie 
uchwał w sprawach”. 
 
 
Ad 10A. 
Podjęcie uchwał. 
 
10A.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Dąbrowica (nadanie drodze powiatowej nr 17653, oznaczonej działką  
nr 394 nazwy ul. Lipowej). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. Tym niemniej komisja wnosi o przystąpienie do procedury związanej  
z nadaniem nazw ulic pozostałym drogom w miejscowości Dąbrowica. PowyŜsze przyczyni się do 
wprowadzenia właściwej numeracji porządkowej nieruchomości w całej miejscowości. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/255/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowica została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
10A.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy ogródka działkowego nr 1 wydzielonego z działki nr 1/2 w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/256/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
10A.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy części tj. 15m2 z nieruchomości oznaczonej nr 3/27, połoŜonej przy Al. Niepodległości 
w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/257/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
10A.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy części tj. 60m2 z nieruchomości oznaczonej nr 3/27, połoŜonej przy Al. Niepodległości 
w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/258/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
10A.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy części tj. 6m2 z nieruchomości oznaczonej nr 4/9, połoŜonej przy ul. Orła Białego  
w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
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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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/259/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
10A.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy części tj. 62m2 z nieruchomości oznaczonej nr 12, połoŜonej przy ul. B. Chrobrego  
w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/260/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
10A.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 41/14, połoŜonej w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
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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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/261/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
10A.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy budynku po byłej wartowni wraz z gruntem, oznaczonej nr 46/4, połoŜonej przy ul.  
J. Brzechwy w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/262/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
10A.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 103/2, połoŜonej w m. Rakowo). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
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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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/263/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
10A.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na udzielenie dotacji podmiotowej z budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 dla 
Przedszkola Niepublicznego "JEDYNECZKA" w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ opiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały i 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/264/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie dotacji podmiotowej z budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2012 dla Przedszkola Niepublicznego "JEDYNECZKA" w Bornem 
Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
10A.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/265/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
10A.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.  
z o.o. w Bornem Sulinowie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2008 rok. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/266/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na częściowe pokrycie straty bilansowej 
za 2008 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
10A.13 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (dot. zwiększenia dochodów budŜetu  
o kwotę 63.110,00zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 57.525,00zł, zwiększenia wydatków 
budŜetu o kwotę 5.585,00zł oraz zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów 
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oświatowych jednostek budŜetowych). Poinformował teŜ, Ŝe do projektu uchwały została 
wprowadzona autopoprawka, która nie powoduje zmian ogólnych budŜetu i wyniku finansowego. 
PowyŜsza autopoprawka stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. Pozytywnie zaopiniowano takŜe autopoprawkę do projektu uchwały  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok, która polega na 
zwiększeniu środków o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. "Budowa Oświetlenia drogowego przy ul. Sportowej, Turystycznej i NadbrzeŜnej w Bornem 
Sulinowie" oraz zmniejszeniu środków z poniŜszych zadań inwestycyjnych o kwoty: 
1) 17.000,00zł z przebudowy budynku magazynowego na budynek remizy straŜackiej w Bornem 

Sulinowie, 
2) 5.000,00zł z rozbudowy z przebudową obiektu słuŜby zdrowia w Łubowie, 
3) 20.000,00zł z modernizacji sieci ciepłowniczej w Bornem Sulinowie, 
4) 8.000,00zł z remontu obiektu boiska treningowego w Bornem Sulinowie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie proponowane zmiany w budŜecie gminy na 2012 rok, których 
opiniowanie naleŜy do zakresu działania komisji. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/267/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
10A.14 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026  
z uwzględnieniem autopoprawki. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną z uwzględnieniem zmian wynikających z autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok. 
 



21 
 

Przewodniczący RM 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2012-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 28 i nr 29 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 11. 
 
W punkcie Sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania" głos zabrali: 
 
- Radny Tadeusz Deptuła zaprosił obecnych na DoŜynki Gminne w m. Łączno, które odbędą się 

1 września 2012 r. 
 

- Radny Zbigniew Maltański zaprosił Panią Burmistrz i Zastępcę Burmistrza, Ŝeby obejrzeli 
Ośrodek Zdrowia w Łubowie.  
 

- Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe przyjadą we wtorek o godz. 
10.00. 
Po tym poinformowała, Ŝe nasz Punkt Informacji Turystycznej otrzymał certyfikację. 
Zaznaczyła, Ŝe niewiele takich punktów ma taki certyfikat. Po 3 gwiazdki otrzymały 
informacje w Szczecinie, natomiast nasz punkt informacji otrzymał 2 gwiazdki.  
Następnie poinformowała, Ŝe najwyŜsze wyniki egzaminu gimnazjalnego na terenie powiatu 
ma Gmina Borne Sulinowo. JednakŜe zaznaczyła, Ŝe wpływ na tą średnią mają wszystkie 
szkoły. Na przykład język polski został zawyŜony przez Gimnazjum w Silnowie, które 
otrzymało 71,71%, natomiast Gimnazjum w Bornem Sulinowie uzyskało 65,33%  
i Gimnazjum w Łubowie 64,75%. Zwróciła uwagę, Ŝe ten % przekłada się na liczbę zdających 
i nie zawsze jest to adekwatne do tych wyników. Podała przykład pisania testu przez 10 
uczniów, w tym 7 uczniów uzyskuje bardzo dobry wyniki i średnia idzie w górę. Bardzo 
wysoki wynik ma równieŜ Gimnazjum w Silnowie z języka angielskiego w poziomie 
podstawowym, bo 75%. Stwierdziła, Ŝe mniejsza ilość dzieci wpływa na to, Ŝe łatwiej jest tę 
wiedzę wyłoŜyć. Poinformowała, Ŝe Gimnazjum w Bornem Sulinowie otrzymało 65,31%,  
a w Łubowie 58%. Jest to słaby wynik, ale i tak wyŜej od ubiegłorocznych tabel.  
Gimnazjum w Silnowie ma najwyŜszy wynik w matematyce - 49%, natomiast Borne 
Sulinowo 43% a Łubowo 46%. Powiedziała równieŜ, Ŝe wynik procentowy gminy w języku 
angielskim wyniósł 64,53%, a średni wynik województwa - 61,92%. W historii wynik 
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procentowy gminy wyniósł 56,48%, a średni wynik województwa 58,8%. W języku polskim 
uzyskaliśmy średnią 66,44%, powiat ma 60,1%, a średni wynik województwa - 62,34%. 
Podkreśliła, Ŝe najgorzej wypadła matematyka, ale była ona bardzo trudna. Najlepszy wynik  
w matematyce miało Gimnazjum w Silnowie, po nim Gimnazja w Łubowie i w Bornem 
Sulinowie. Średnia gminy w matematyce wyniosła 44,69%, średni wynik powiatu - 41,34%, 
średni wynik województwa - 45,14%, a np. Miasto Szczecinek uzyskało wynik 44,03%.  
Na koniec podkreśliła, Ŝe nie zawsze te procenty przekładają się na realia, bo łatwiej napisać 
dziesiątce uczniów i obliczyć %, a gorzej jak jest np. sześćdziesiąt uczniów. Natomiast jeŜeli 
chodzi o szkoły podstawowe to nie jest tak róŜowo, ale nie będzie mówić, kto wypadł 
najsłabiej. Zwróciła uwagę, Ŝe w podstawówce te procenty przelicza się trochę inaczej, 
przedstawia się tzw. staninę. Jest 10 stanin (średnio osiągany wynik) i moŜna uzyskać jak 
gdyby 10 pkt w staninie. Podała przykład Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie, która  
w staninie uzyskała 8 pkt, czyli osiągnęła w tym roku bardzo wysokie wyniki. Wysokie 
wyniki uzyskała takŜe Szkoła Podstawowa w Jeleniu. Szkoła Podstawowa w Łubowie 
osiągnęła teŜ wynik o wiele lepszy niŜ w roku ubiegłym. 
 

- Radny Zbigniew Maltański zwracając się do Pani Burmistrz powiedział, iŜ myśli, Ŝe wszyscy 
radni prosiliby o takie materiały, bo pamięć jest ulotna. Wracając do tej oceny przypomniał, iŜ 
chyba słusznie kiedyś powiedział, Ŝe Zespół Szkół w Łubowie wiedzie prym w końcowym 
wyniku. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad 
pn. „Ustalenie terminu następnej sesji”. 
 
 
Ad 12. 
 
Nie ustalono terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.  
Tym niemniej Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe o terminie następnej 
sesji radni zostaną powiadomieni pisemnie odpowiednio wcześniej. 
 
 
Ad 13. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XXII Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.10. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


