
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXIV/2012 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 27 września 2012 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXIV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 27 września 2012 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie - po wakacyjnej przerwie - powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-
Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, 
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 13 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. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
podziękował wszystkim, którzy myślą, czynem, dobrym słowem byli z nim i jego rodziną  
w ostatnich dniach. 
 
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. 
 
Uwag i propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2012 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XXII/2012 z 28.06.2012 r.  

i Nr XXIII/2012 z 31.07.2012 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Ocena wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 roku. 
10. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budŜetu Gminy Borne 

Sulinowo na 2012 rok. 
11. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2012 roku. 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) rozpatrzenia skargi na działania StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
2) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Bornego Sulinowa w zakresie ustalenia 

podatku od nieruchomości; 
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3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej w m. Dąbrowica, oznaczonej działką nr 22/65); 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej w m. Dąbrowica, oznaczonej działką nr 22/66); 

5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej w m. Dąbrowica, oznaczonej działką nr 22/68); 

6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej w m. Dąbrowica, oznaczonej działką nr 22/69); 

7) zbycia prawa własności gruntu stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz 
uŜytkownika wieczystego (dot. gruntu w m. Łubowo, oznaczonego działką nr  289); 

8) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy ogródków działkowych nr 5, 6 i 11 wydzielonych na działce  
nr 1/2 w Bornem Sulinowie); 

9) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy części tj. 140 m2 z nieruch. oznaczonej nr 12, połoŜonej przy  
ul. B. Chrobrego w Bornem Sulinowie); 

10) nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo  
(dot. nieruchomości połoŜonej w m. Jeleń oznaczonej działką nr 102/1 stanowiącej 
własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych); 

11) nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo  
(dot. nieruchomości połoŜonej w m. Jelonek oznaczonej działką nr 20 stanowiącej 
własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych); 

12) nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo  
(dot. nieruchomości połoŜonej w m. Kiełpino oznaczonej działką nr 251/15 stanowiącej 
własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych); 

13) nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo  
(dot. nieruchomości połoŜonej w m. Liszkowo oznaczonej działką nr 195 stanowiącej 
własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych); 

14) wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Borne Sulinowo (dot. darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czaplinek); 

15) nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrowica; 
16) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki ewidencyjnej nr 102/1 połoŜonej  
w miejscowości Jeleń; 

17) przyłączenia miejscowości Płytnica, Brzeźno i Kłomino do sołectwa Krągi; 
18) podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów  

i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu; 
19) podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic  

i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 
20) opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo; 
21) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo aneksu do umowy 

współpracy z dnia 8 lipca 2011 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER 
PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych z terenów 
wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy z tych 
terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka 
angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2012 w celu realizacji przedmiotowego 
zadania; 
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22) przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 118 i 119/1 obręb i miejscowość Przyjezierze, gm. 
Borne Sulinowo"; 

23) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2009-2014; 

24) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 pt. „Budowa i wyposaŜenie targowisko „Mój Rynek” w Bornem 
Sulinowie”; 

25) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu 
wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo”; 

26) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu 
wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz”; 

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

2012-2026. 
 
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. 
Poinformował równieŜ, Ŝe na obrady przybył radny Skiba - aktualnie w Sesji uczestniczy 14 
radnych. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokoły poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej Nr XXII/2012 z 28.06.2012 r. i Nr XXIII/2012 z 31.07.2012 r. były wyłoŜone do 
wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołów. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołów Sesji Rady Miejskiej Nr XXII/2012 z 28.06.2012 r. i Nr XXIII/2012 z 31.07.2012 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXII/2012 z 28.06.2012 r. i Nr 
XXIII/2012 z 31.07.2012 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
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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. Oceniono realizację budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 roku. 
2. Oceniono realizację prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Borne Sulinowo  

w ramach budŜetu na 2012 rok. 
3. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji sprzedaŜy mienia komunalnego. 
4. Zaopiniowano wniosek o przyznanie dotacji ze środków budŜetu Województwa 

Zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na 
zadanie pn. " Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 118 i 119/1 obręb  
i miejscowość Przyjezierze, gm. Borne Sulinowo". 

5. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji w dniu 31 lipca 2012 r. (zwołanej 
na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa) oraz Sesji w dniu 27 września 2012 r. 

  

Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
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1. Analiza wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. w zakresie działania 
komisji, ze szczególnym uwzględnieniem budŜetów placówek kulturalnych i oświatowych. 
 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) zlecenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zadań 

gminy polegających na pracy z rodziną; 
2) udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Bornem Sulinowie  (w kwocie 11.000,00zł); 
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki ewidencyjnej nr 102/1 połoŜonej  
w miejscowości Jeleń; 

4) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo aneksu do umowy 
współpracy z dnia 8 lipca 2011 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER 
PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych  
z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy  
z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka 
angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2012 w celu realizacji przedmiotowego 
zadania; 

5) podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów  
i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu; 

6) podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic  
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

7) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 pt. „Budowa i wyposaŜenie targowiska „Mój Rynek” w Bornem 
Sulinowie”; 

8) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu 
wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo”; 

9) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu 
wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz”; 

10) opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo; 

11) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (w zakresie 
działania komisji) - 2 projekty uchwał. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła cztery posiedzenia, na których: 
1. Rozpatrzono skargi: 

1) Pani ElŜbiety Tymków na działania StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie, 
2) Pani ElŜbiety Leśniczek na działania Burmistrza Bornego Sulinowa w zakresie ustalenia 

podatku od nieruchomości, 
2. Dokonano analizy wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. 
3. Rozpoczęto rozpatrywanie skargi Pani Lidii Uttendorf na Burmistrza Bornego Sulinowa 

dotyczącej nieprawidłowości w zorganizowanym przetargu pisemnym nieograniczonym na 
dzierŜawę pomieszczeń w budynku uŜyteczności publicznej, który odbył się w dniu 20 lutego 
2012 r. 
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W dniu 26 lipca 2012 r. wpłynęło pismo Sołtysa sołectwa Łubowo w sprawie pomocy  
w ratowaniu przed zburzeniem dworca kolejowego oraz budynków przyległych w m. Łubowo. 
PowyŜszy temat był przedmiotem dyskusji na sesji zwołanej na wniosek w dniu 31 lipca br. 
Pismem z dnia 8 sierpnia br. udzieliłem odpowiedzi, Ŝe w związku z brakiem zabezpieczenia  
w budŜecie Gminy Borne Sulinowo środków finansowych na ewentualną adaptację i przebudowę 
budynku, radni nie widzą obecnie moŜliwości wyraŜenia zgody na przejęcie ww. nieruchomości. 
 
W dniu 4 września br. wpłynęło pismo od Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łubowo  
z prośbą o podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyznania dotacji na 3 dzieci  
z Niepublicznego Przedszkola "Małe Przedszkole" w Łubowie, które na dzień 3 września 2012 r. 
nie ukończyły 3 lat, a osiągną ten wiek do stycznia 2013 r. 
Pismem z dnia 17 września 2012 r. udzieliłem odpowiedzi, w której wyjaśniłem, Ŝe ustawodawca 
upowaŜnił organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając 
w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we 
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania 
dotacji. W oparciu o powyŜsze upowaŜnienie ustawowe Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
podjęła stosowną uchwałę Nr XIII/167/2011 z dnia 29 września 2011 r. Natomiast wprowadzenie 
do uchwały dodatkowych kryteriów przyznawania dotacji np. określenia wieku od jakiego dziecko 
winno być przyjęte do przedszkola, jest niezgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty, gdyŜ 
nie ma takiego upowaŜnienia w ustawie. PoniewaŜ art. 14 ust.1b ustawy o systemie oświaty daje 
moŜliwość dyrektorowi przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka 
do przedszkola, które ukończyło 2,5 roku, a wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 
3-6 lat, w celu rozstrzygnięcia wątpliwości Burmistrz Bornego Sulinowa zwróciła się do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koszalinie o zajęcie stanowiska w sprawie przekazywania 
dotacji dla 2,5 letnich dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. Poinformowałem 
równieŜ, Ŝe decyzja o przekazywaniu dotacji dla dzieci 2,5 letnich zostanie podjęta niezwłocznie 
po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
W dniu 4 września br. wpłynęło adresowane do Burmistrza i Rady Miejskiej pismo od Rady 
Sołeckiej w Silnowie w sprawie przywrócenia moŜliwości korzystania z poczekalni na dworcu 
kolejowym w Silnowie. Pismem z dnia 17 września br. Burmistrz Bornego Sulinowa zwróciła się 
do zarządcy infrastruktury kolejowej o podjęcie działań w celu przywrócenia moŜliwości 
korzystania z poczekalni dworca kolejowego w Silnowie. W uzasadnieniu podano, Ŝe ustawa  
o transporcie kolejowym na zarządcę infrastruktury kolejowej nakłada obowiązek zarządzania 
nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej oraz zapewnienia ich rozwoju  
i modernizacji. 
 
W dniu 7 września br. uczestniczyłem w otwarciu XXII Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
StraŜaków Płetwonurków, które odbyły się w dniach 7-8 września w Bornem Sulinowie. 
 
W dniu 9 września br. uczestniczyłem w spotkaniu z członkami Koła Związku Inwalidów 
Wojennych i Wojskowych RP w Goleniowie, które odbyło się w Pensjonacie "Ania" w Bornem 
Sulinowie. 
 
W dniu 17 września 2012 r. wpłynęło na moje ręce pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie informujące o planowanym na I kwartał 2013 r. rozpoczęciu kontroli kompleksowej 
gospodarki finansowej Gminy Borne Sulinowo.  
 
W dniu 17 września br. wpłynęło do Rady Miejskiej  wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 
poprzez dostosowanie treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne 
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Sulinowo do wymagań określonych w art. 46 ust.1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych. 
Wnioskodawca P4 Spółka z o.o. w Warszawie reprezentowana przez pełnomocnika Natalię 
Korzeniowską zarzuca, Ŝe zapisy przedmiotowego planu uniemoŜliwiają lokalizowanie inwestycji 
celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, co raŜąco narusza przepisy ustawy  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 
W związku z powyŜszym zwróciłem się z pismem do Burmistrza Bornego Sulinowa  
o wyjaśnienie poruszonej sprawy.". 
 
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 Jeleń Andrzej Siatkowski powiedział, Ŝe sołectwo oczyściło 

nadbrzeŜe jezior Swidno i Sarcze, ale ono znowu zarasta samosiejami. Działka nr 36/2 jest 
administrowana przez Centrum Kultury i Rekreacji, w związku z tym zwrócił się z prośbą, 
Ŝeby Centrum przystąpiło do oczyszczenia nadbrzeŜa jeziora z samosiejek. 
 

− Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zwróciła się z prośbą o 
uwzględnienie w remontach odcinków dróg z Noblin do Liszkowa oraz z Noblin do Łubowa. 
Stan tych dróg jest zły,  
a rolnicy nie mają bezpiecznego przejazdu do swoich pól. Jak jest mokro, to nie moŜna 
tamtędy przejechać. Zaoferowała, Ŝe jak otrzymają gruz lub jakiś inny materiał, którym moŜna 
będzie wyrównać nawierzchnię, to sami go rozplantują. 
 

− Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka zwróciła się o naprawę drogi Radacz-
Obrąb, która jest w złym stanie (jest bardzo rozbita i nie moŜna przejść). Powiedziała, Ŝe jest 
to droga polna, która nigdy nie była remontowana przez gminę, a mieszkańcy zawsze sami ją 
naprawiali.  
W związku z tym zwróciła się z prośbą o nawiezienie i rozplantowanie 2 przyczep gruzu. 
 

− Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal udzielił następujących odpowiedzi: 
1. Odnośnie wycięcia samosiejek na terenie nadjeziornym w Jeleniu 

administrowanym przez CKiR powiedział, Ŝe przypomni o tym Pani Dyrektor Centrum 
Kultury i Rekreacji. 

2. W sprawie remontu drogi Radacz-Obrąb powiedział, Ŝe gruz zostanie 
nawieziony. 

3. Odnośnie drogi Nobliny-Liszkowo przypomniał, Ŝe remont tego odcinka był 
uwarunkowany remontem odcinka drogi przez Nadleśnictwo. Ponadto Komisja 
BudŜetowo-Gospodarcza dokonała objazdu dróg gminnych pod kątem pierwszeństwa   
w remontach i stwierdziła, Ŝe nie jest to droga pierwszej potrzeby. Tym niemniej 
powiedział, Ŝe nie wie, czy w tym roku uda się ten remont wykonać, poniewaŜ wymaga on 
duŜego nakładu finansowego. Potrzeby są zrozumiałe, ale gorzej jest z zapewnieniem 
finansowania. 
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− Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe jak gmina znajdzie 
środki na remont tego odcinka drogi, to oni teŜ z Nadleśnictwem postarają się 
wygospodarować środki na remont swojego odcinka drogi. 
 

− Sołtys sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny powiedział, Ŝe ma problem 
poniewaŜ przewrócił się mur między jedną a drugą posesją w m. Komorze. Właściciel jednej 
posesji mieszka w Koszalinie i nie ma z nim kontaktu, natomiast drugi właściciel mówi, Ŝe to 
nie jest na jego działce, Ŝe jest to w pasie drogowym i wynika z tego, Ŝe byłby gruz na remont 
dróg. Przyznał, iŜ nie wie, jak sytuacja wygląda, bo moŜe rzeczywiście ten gruz leŜy na 
działce sąsiada.  
 

− Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe w tej sprawie naleŜy 
zwrócić się do Referatu Nieruchomości tut. Urzędu, gdzie moŜna sprawdzić na jakiej działce 
ten mur się przewrócił i ustalić właściciela. 
 

− Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka zwróciła się z zapytaniem, czy 
wspólnota mieszkaniowa moŜe uzyskać adres zamieszkania jednej osoby, z którą nie mają 
kontaktu,  
a która jest właścicielem nieruchomości nr 13 w Radaczu. Poinformowała, Ŝe kiedyś był 
podany numer telefonu właściciela, ale teraz nie mogą się z nim skontaktować np.  
w przypadku jakiejś awarii. 
 

− Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe w tej sprawie 
naleŜy zwrócić się do tut. Urzędu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. 

 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego 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 poinformował, Ŝe w tym momencie opuści obrady Rady 
Miejskiej i przekazał dalsze prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu RM Dariuszowi 
Czerniawskiemu. 
 
Aktualnie w sesji uczestniczyło 13 radnych. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Ocena 
wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 roku". 
 
 
Ad 9. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe sprawozdanie z wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. radni otrzymali w ustawowym terminie. Radni 
otrzymali równieŜ uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
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w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza Bornego Sulinowa z przebiegu wykonania 
budŜetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku. 
 
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XCI/312/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza 
Bornego Sulinowa z przebiegu wykonania budŜetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej za I półrocze 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do 
przewodniczących komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii na temat wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol przeczytał opinię komisji o następującej 
treści: 
 "Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 13 września 2012 r. analizowała wykonanie 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. na podstawie informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu, przedstawionej przez Burmistrza Bornego Sulinowa. 
 
Analizując sprawozdania tabelaryczne z wykonania budŜetu przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora 
samorządowego, Komisja nie wniosła uwag do sprawozdań sporządzonych przez Urząd Miejski, 
placówki oświatowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury  
i Rekreacji, Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Opieki Zdrowotnej.  
 
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2012 r. została sporządzona 
zgodnie z wymogami uchwały Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
30 czerwca 2011 r., w której określony został zakres i forma przedmiotowej informacji. 
 
Dochody budŜetowe na plan po zmianach 32.197.124,30zł zrealizowano w kwocie 
16.908.016,58zł, co stanowi 52,51 % wykonania. 
 
Dochody bieŜące na plan 29.405.072,01zł wyniosły 15.917.459,38zł, co stanowi 54,14% planu. 
 
Dochody majątkowe na plan 2.792.052,29zł wyniosły 990.557,20zł, co stanowi 35,48% planu. 
 
Wydatki budŜetowe na plan 32.046.962,74zł wykonano w kwocie 17.267.386,85zł,  
co stanowi 53,88% wykonania. 
 
Wydatki bieŜące na planowane 28.265.825,12zł wyniosły 15.685.707,12 zł, co stanowi 55,50% 
planu. 
 
Wydatki majątkowe na planowane 3.781.137,62zł wyniosły 1.581.679,73zł, co stanowi 41,83% 
planu. 
 
Wykonanie dochodów i wydatków jest poprawne, poza niektórymi działami, rozdziałami  
i paragrafami, w których nastąpiły przekroczenia ponad 50% po stronie wydatków bądź 
wykonanie było mniejsze niŜ 50% po stronie dochodów. PowyŜsze przypadki zostały opisane  
w wyjaśnieniach zawierających przyczyny ich powstania. 



10 
 

 
Ogółem budŜet Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. zamknął się deficytem 
w wysokości 359.370,27zł, który został pokryty z zaciągniętych kredytów i poŜyczek.  
 
Niepokój komisji budzi niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaŜy mienia gminnego, które 
na plan 1.151.400,00zł zrealizowano w kwocie 327.420,00zł, co stanowi 28% planu. Istnieje 
obawa, Ŝe plan dochodów ze sprzedaŜy mienia nie zostanie zrealizowany, a wpływ na to ma zastój 
na rynku nieruchomości będącym skutkiem kryzysu gospodarczego.  
 
W związku z powyŜszym Komisja uwaŜa za wskazane dokonanie zmniejszenia dochodów  
z tego tytułu w tegorocznym budŜecie gminy. 
 
Niskie wykonanie dochodów nastąpiło takŜe z tytułu wpływów z nałoŜonych mandatów karnych, 
bowiem na plan 400.000,00zł wykonano tylko 33.693,00zł, co stanowi 8% planu.  
Z wyjaśnienia Skarbnika Gminy wynikało, Ŝe powyŜsze jest skutkiem tego, iŜ fotoradar zaczął 
działać z półrocznym opóźnieniem spowodowanym zmianą przepisów prawnych. Zdaniem 
komisji i w tym przypadku konieczne będzie zmniejszenie dochodów z tego tytułu. 
 
DuŜą bolączką gminy od wielu lat jest bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu wypłaconych 
zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2012 r. na plan 331.660,00zł 
dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 11.962,14zł, co stanowi 4% planu. Natomiast 
naleŜności gminy z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły 1.153.931,70zł. Sytuacja ta 
jest niezaleŜna od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyŜ w skali kraju zwrot 
naleŜności przez dłuŜników alimentacyjnych jest generalnie problemem. 
Pomimo podejmowanych przez Ośrodek starań i działań w zakresie odzyskania naleŜności  
z tego tytułu (m.in. w tym zakresie Ośrodek współpracuje z komornikami osób zobowiązanych do 
świadczeń alimentacyjnych, z urzędami skarbowymi, ośrodkami pomocy społecznej  
w miejscach zamieszkania dłuŜników), zwrócone kwoty są niewielkie. 
 
Komisja analizowała takŜe tabelaryczne zestawienie naleŜności za I półrocze 2012 r. Ogółem 
kwota naleŜności wyniosła 9.464.484,07zł, w tym zaległości stanowią kwotę 4.552.613,46zł.  
Z omówienia wykonania budŜetu gminy wynika, Ŝe największe naleŜności występują  
z tytułu podatku od nieruchomości tj. 2.585.937.70zł, a z kwoty tej około 1 mln zł stanowią 
podatki, gdzie jest prowadzone długotrwałe postępowanie egzekucyjne. Postępowanie 
egzekucyjne jest bardzo skuteczne, bowiem do końca czerwca 2012 r. tytułem zaległości z lat 
ubiegłych odzyskano środki finansowe w kwocie 155.797,59zł. 
W celu likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat w I półroczu br. wystawiono 176 tytułów 
wykonawczych oraz 814 upomnień. Ponadto dokonano zabezpieczenia wierzytelności w postaci 
wpisu hipoteki przymusowej zwykłej na kwotę 259.973,00zł wraz z odsetkami. 
 
Analizując zobowiązania za I półrocze 2012 r. stwierdzono, Ŝe łączna kwota tych zobowiązań 
wyniosła 1.947.666,03zł i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  
 
Z analizy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. 
wynika, Ŝe łączna kwota długu na koniec I półrocza 2012 r. nie przekroczyła 60% planowanych 
dochodów ogółem - wskaźnik ten wyniósł 47,82%. 
Natomiast łączna kwota przypadających w 2012 roku spłat kredytów i poŜyczek wraz  
z naleŜnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŜyczek, wykupów papierów 
wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie 
przekroczyła 15% planowanych dochodów - wskaźnik ten na koniec I półrocza br. wyniósł 7,96%.  
PowyŜsze wskaźniki są bezpieczne i nie naruszają art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych. 
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Komisja Rewizyjna stwierdziła, Ŝe do informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2012 r. zostały dołączone zaświadczenia z Urzędu Skarbowego  
o niezaleganiu w podatkach oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu  
w opłacaniu składek od wszystkich podległych jednostek. 
 
Reasumując Komisja Rewizyjna przyjęła informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. nie wnosząc uwag.". 

Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

"Analizując informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo  
za I półrocze 2012 r. Komisja BudŜetowo-Gospodarcza stwierdziła, Ŝe planowane kwoty 
dochodów i wydatków budŜetowych są zgodne z uchwałami wprowadzającymi zmiany  
w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok, podjętymi w I półroczu br. W realizacji 
wydatków nie zauwaŜono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.  
W I półroczu 2012 r. wystąpiły przypadki niewykonania w 50% dochodów w niektórych działach, 
rozdziałach i paragrafach spowodowane niŜszym niŜ zaplanowano wpływem dochodów na 
rachunek budŜetu gminy. Wystąpiły równieŜ przekroczenia wykonania wydatków budŜetowych 
ponad 50%. Przyczyny powstania niewykonania dochodów i przekroczenia wykonania wydatków 
zostały podane w wyjaśnieniach zawartych w omówieniu wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2012 roku. 

Komisja przeanalizowała równieŜ dane przedstawione w "Informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r.". Przedstawione  
w informacji dane pozwalają stwierdzić, Ŝe wieloletnia prognoza finansowa jest realizowana 
prawidłowo, a wszystkie dokonane w niej zmiany były związane ze zmianami w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2012 rok. Komisja stwierdziła, Ŝe wskaźniki odnośnie zadłuŜenia gminy 
wynikające z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych są bezpieczne. 

Dokonano takŜe analizy realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r. i stwierdzono, Ŝe 
przebiega ona w sposób nie budzący zastrzeŜeń, gdyŜ realizacja przedmiotowych przedsięwzięć 
ma stosowne zabezpieczenie finansowe. 

Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie oceniła realizację budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r.". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

" Oceniając wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 roku, Komisja 
Rozwoju analizowała dochody i wydatki w działach budŜetu dotyczących zakresu działania 
komisji, a mianowicie: zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony 
środowiska, kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury. 
Po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Gminy, komisja pozytywnie oceniła 
realizację budŜetu gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. w opiniowanym zakresie.  
Wykonanie dochodów i wydatków w analizowanych działach klasyfikacji budŜetowej zamknęło 
się w granicach 50%. Natomiast przypadki niewykonania w 50% dochodów i przekroczenia 
wykonania wydatków powyŜej 50%, zostały opisane w omówieniu wykonania budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. z podaniem działu, rozdziału i paragrafu oraz przyczyn ich 
powstania. PowyŜsze wyjaśnienia komisja przyjęła i uwaŜa za zrozumiałe.". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać 
głos odnośnie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, Ŝe na podstawie 
opinii wydanych przez komisje problemowe Rada Miejska w Bornem Sulinowie dokonała oceny 
wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2012 r. 
 
Po tym przystąpił do realizacji punktu pn. „Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych 
realizowanych w ramach budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok”. 
 
 
Ad 10. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe informację o przebiegu prac 
inwestycyjnych realizowanych w ramach budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok kaŜdy 
radny otrzymał. 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedstawienie 
opinii komisji w tym zakresie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
"Po zapoznaniu się z informacją o stanie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych 
prowadzonych na terenie Gminy Borne Sulinowo w ramach budŜetu na 2012 rok, przygotowaną 
wg stanu na dzień 31 sierpnia 2012 r., Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do 
stopnia realizacji zadań inwestycyjnych i pozytywnie oceniła stan realizacji tych zadań. 
Wykonanie zadań inwestycyjnych pod względem rzeczowo-finansowym nie budzi zastrzeŜeń, 
gdyŜ plan wydatków na inwestycje w kwocie 3.475.952,12zł zrealizowano w kwocie 
2.889.104,79zł, co stanowi 83,12 %". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych 
ma uwagi na temat informacji o przebiegu prac inwestycyjnych. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu pn. 
"Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2012 roku". 
 
 
Ad 11. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności za I półrocze 2012 r. 
 
Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2012 r. 
przedstawili: 
 



13 
 

1. Przewodniczący komisji Mariusz Gorgol przeczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
2. Przewodniczący komisji Dariusz Palicki przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, które 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

3. Przewodniczący komisji Henryk Sigiel przeczytał sprawozdanie Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej, które stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Podjęcie uchwał w sprawach”. 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
12.1 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się o przedstawienie stanowiska Komisji 
Rewizyjnej odnośnie rozpatrywanej skargi na działania StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
Radna Halina Jakrzewska przeczytała treść stanowiska w sprawie skargi na działania StraŜy 
Miejskiej w Bornem Sulinowie wypracowanego przez Komisję Rewizyjną, które stanowi 
załącznik do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania StraŜy Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały, a następnie 
poddał go pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
12.2 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się o przedstawienie stanowiska Komisji 
Rewizyjnej odnośnie rozpatrywanej skargi na działania Burmistrza Bornego Sulinowa w zakresie 
ustalenia podatku od nieruchomości. 
 
Radny Zbigniew Maltański przeczytał treść stanowiska w sprawie skargi na działania Burmistrza 
Bornego Sulinowa w zakresie ustalenia podatku od nieruchomości wypracowanego przez Komisję 
Rewizyjną, które stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Burmistrza Bornego Sulinowa w zakresie ustalenia podatku od nieruchomości. 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały, a następnie 
poddał go pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/276/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Bornego Sulinowa w zakresie 
ustalenia podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Wiceprzewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do kontynuacji pkt 12 pn. 
„Podjęcie uchwał w sprawach”. 
Na wstępie oświadczył, Ŝe obrady opuścił radny Henryk Sigiel i aktualnie w sesji uczestniczy 12 
radnych. 
 
 
12.3 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej 
w m. Dąbrowica, oznaczonej działką nr 22/65). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/277/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
12.4 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej 
w m. Dąbrowica, oznaczonej działką nr 22/66). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/278/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej 
w m. Dąbrowica, oznaczonej działką nr 22/68). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/279/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
12.6 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej 
w m. Dąbrowica, oznaczonej działką nr 22/69). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/280/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
12.7 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
prawa własności gruntu stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz uŜytkownika 
wieczystego (dot. gruntu w m. Łubowo, oznaczonego działką nr 289). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/281/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie zbycia prawa własności gruntu stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo na 
rzecz uŜytkownika wieczystego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do 
protokołu. 
 
 
12.8 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy 
na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy ogródków działkowych nr 5, 6 i 11 wydzielonych na działce nr 1/2 w Bornem 
Sulinowie). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/282/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 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. 
 
 
12.9 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy 
na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy części tj. 140 m2 z nieruch. oznaczonej nr 12, połoŜonej przy ul. B. Chrobrego w 
Bornem Sulinowie). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/283/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
12.10 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości połoŜonej w m. Jeleń oznaczonej działką nr 102/1 stanowiącej własność Skarbu 
Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/284/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
12.11 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości połoŜonej w m. Jelonek oznaczonej działką nr 20 stanowiącej własność Skarbu 
Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/285/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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12.12 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości połoŜonej w m. Kiełpino oznaczonej działką nr 251/15 stanowiącej własność 
Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/286/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
12.13 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości połoŜonej w m. Liszkowo oznaczonej działką nr 195 stanowiącej własność Skarbu 
Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/287/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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12.14 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Czaplinek). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/288/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
12.15 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nadania 
nazw ulicom w miejscowości Dąbrowica. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/289/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrowica została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
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12.16 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Borne Sulinowo dla terenu działki ewidencyjnej nr 102/1 połoŜonej w miejscowości Jeleń. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/290/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki ewidencyjnej nr 102/1 połoŜonej  
w miejscowości Jeleń została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
12.17 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
przyłączenia miejscowości Płytnica, Brzeźno i Kłomino do sołectwa Krągi. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Radny Mariusz Gorgol stwierdził, Ŝe ma uwagi dotyczące przyłączenia miejscowości Brzeźno do 
sołectwa Krągi, które jest oddalone od Krągów 14 km. Jest to absurd, gdyŜ bliŜej jest do Starowic. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe do tego tematu moŜna wrócić  
w przyszłości, jak mieszkańcy wyjdą z inicjatywą przynaleŜności do innej jednostki pomocniczej 
gminy. 
 
Po tym poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXIV/291/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie przyłączenia miejscowości Płytnica, Brzeźno i Kłomino do sołectwa Krągi została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
 
12.18 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy podziału 
Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w kaŜdym okręgu. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 10 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XXIV/292/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu została podjęta i stanowi 
załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
12.19 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy podziału 
Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/293/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic 
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
12.20 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy opłat za 
świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Borne Sulinowo. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/294/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 
12.21 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo aneksu do umowy współpracy z dnia 8 
lipca 2011 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER PLUS – wsparcia nauki języka 
angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy z tych terenów poprzez przeprowadzenie 
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dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz 
na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2012 w celu 
realizacji przedmiotowego zadania. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/295/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo aneksu do 
umowy współpracy z dnia 8 lipca 2011 r. o dofinansowanie realizacji programu 
YOUNGSTER PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół 
gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
młodzieŜy z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji 
języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2012 w celu realizacji przedmiotowego 
zadania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
12.22 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych dz. nr 118 i 119/1 obręb i miejscowość Przyjezierze, gm. Borne Sulinowo". 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 10 radnych, 
- głosów przeciwnych nie zgłoszono, 
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- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 
Uchwała Nr XXIV/296/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 118 i 119/1 obręb i miejscowość Przyjezierze, 
gm. Borne Sulinowo" została podjęta i stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
12.23 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2009-2014. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/297/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2009-2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 36 do 
protokołu. 
 
 
12.24 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 
„Budowa i wyposaŜenie targowisko „Mój Rynek” w Bornem Sulinowie”. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/298/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 pt. „Budowa i wyposaŜenie targowisko „Mój Rynek” w Bornem Sulinowie” 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
12.25 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego 
obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo”. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/299/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu 
wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo” została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
 
12.26 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 
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„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego 
stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz”. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu 
wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz” została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
12.27 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (dot. zwiększenia 
dochodów budŜetu o kwotę 306.683,78zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 18.790,85zł oraz 
zwiększenia wydatków budŜetu o kwotę 470.892,93zł).  
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
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- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/301/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
12.28 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-
2026 . 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/302/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2012-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 42 i nr 43 do protokołu. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 13. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku 
obrad pn. „Ustalenie terminu następnej sesji”. 
 
 
Ad 14.     
 
Nie ustalono terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.  
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Tym niemniej Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe o terminie 
następnej sesji radni zostaną powiadomieni pisemnie odpowiednio wcześniej, a na pewno sesja 
odbędzie się w czwartek o godz. 14.30. 
 
 
 
Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Wiceprzewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXIV Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.20. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 

 
Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej 
 

Dariusz Czerniawski 


