
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXVI/2012 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 29 listopada 2012 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXVI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 29 listopada 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, Prezesa 
Zarządu PUK Stanisława Matysiaka oraz panie i panów radnych.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 12 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
Jednocześnie poinformował, Ŝe 2 radnych usprawiedliwiło swoją nieobecność. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali porządek dzisiejszych 
obrad wraz z projektami uchwał. Po tym zapytał, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. 
 
Uwag do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 29 listopada 2012 r. 
przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
2) zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie 

Gminy Borne Sulinowo; 
3) zmiany sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie 

Borne Sulinowo; 
4) zajęcia stanowiska w przedmiocie lokalizacji odnawialnego źródła energii; 
5) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok. 

 
3. Zamknięcie obrad. 
 
Ad 2. 
Podjęcie uchwał. 
 
2.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo otrzymali wszyscy 
radni. W międzyczasie wpłynęły takŜe zmiany do projektu przedmiotowej uchwały, które równieŜ 
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otrzymali radni. Po tym kolejno poddał pod głosowanie wniesione przez Burmistrza poprawki do 
projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Borne Sulinowo, które dotyczyły: 
 
1. Zmiany zapisu § 3 poprzez wprowadzenie nowej treści w brzmieniu: 

"§ 3.1. Wprowadza się obowiązek uprzątania przez właścicieli nieruchomości błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości słuŜącej do uŜytku publicznego, w tym z 
chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości, w sposób obejmujący usuwanie ręczne, 
mechaniczne lub za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.  
 2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 
w sposób nie zanieczyszczający jezdni": 
− za głosowało 12 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono 
Poprawka została przyjęta. 
 

2. Dodania § 23 o treści: "§ 23. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej 
zagroŜenie sanitarne, Burmistrz Bornego Sulinowa określi, w uzgodnieniu z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz 
termin jej przeprowadzenia": 
− za głosowało 12 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono 
Poprawka została przyjęta. 
 

3. Zmiany zapisu § 11 ust. 1 i 2 poprzez wprowadzenie nowej treści w brzmieniu: 
"§ 11.1. Właściciele nieruchomości wyposaŜonych w zbiorniki bezodpływowe lub 
przydomowe oczyszczalne ścieków, zobowiązani są do zapewnienia systematycznego 
usuwania  nieczystości ciekłych z urządzeń słuŜących do ich gromadzenia, w sposób nie 
dopuszczający do ich przepełnienia, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości. 
 2. Właściciele nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej , której budowa 
w danym rejonie Gminy nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadniona, zobowiązany jest  
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiornika 
bezodpływowego lub wyposaŜenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków 
bytowych spełniającą wymogi określone w przepisach odrębnych": 
− za głosowało 12 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono 
Poprawka została przyjęta. 
 

4. Zmiany zapisu § 5 poprzez wprowadzenie nowej treści w brzmieniu: 
"§ 5.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moŜe się odbywać wyłącznie: 

1) na terenie nieruchomości nie słuŜącej do uŜytku publicznego tylko pod warunkiem, Ŝe 
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane 
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi; 

2) na terenach słuŜących do uŜytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i 
specjalnie oznaczonych. 
 2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi moŜe odbywać 
się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod 
warunkiem: 

1) nie powodowania uciąŜliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego 
oddziaływania na środowisko;  
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2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych": 
− za głosowało 12 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono 
Poprawka została przyjęta. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe na obrady dotarł radny Skiba - 
aktualnie w Sesji uczestniczy 13 radnych. Po tym przystąpił do głosowania nad kolejnymi 
poprawkami do projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Borne 
Sulinowo. 

 
5. Wykreślenia zapisu § 4 : 

− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono 
Poprawka została przyjęta. 
 

6. Wykreślenia w § 8 ust.9 : 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono 
Poprawka została przyjęta. 
 

7. Zmiany zapisu pkt 4 w ust.10 poprzez wykreślenie zapisu w brzmieniu: "wyposaŜonych w 
mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód 
opadowych": 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono 
Poprawka została przyjęta. 
 

8. Zmiany zapisu § 15 ust.2 poprzez wprowadzenie nowej treści w brzmieniu: "Wymóg 
wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenach prywatnych, w 
szczególności ogrodzonych nieruchomości": 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono 
Poprawka została przyjęta. 
 

9. Wykreślenia zapisów § 16 oraz § 17 : 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono 
Poprawka została przyjęta. 
 

Po przegłosowaniu wniesionych poprawek Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
poinformował, Ŝe z uwagi na wykreślenie § 4, § 16 i § 17 zmianie uległa numeracja 
poszczególnych paragrafów. Po tym zapytał, czy w sprawie projektu regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w Gminie Borne Sulinowo ktoś chce zabrać głos. 
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poruszył temat pojemników do segregacji odpadów. 
Powiedział, Ŝe do tej pory gmina wystawia pojemniki do segregacji odpadów na terenie miasta. 
Natomiast zgodnie z nowymi przepisami segregacja ma powstawać w miejscu powstawania 
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śmieci, czyli kaŜdy mieszkaniec będzie płacił za juŜ posegregowane lub nie posegregowane  
śmieci. Zapytał, co w takim razie będzie z tymi pojemnikami do segregacji odpadów, czy one 
będą utrzymywane i nadal zostają.  
 
Zastępca Burmistrz Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe dalej utrzymujemy punkty selektywnego 
zbierania odpadów łącznie z tym, Ŝe mamy obowiązek utworzyć główny punkt odbioru odpadów 
problemowych. Będzie to punkt, gdzie będą zbierane róŜnego typu odpady, będą teŜ gniazda 
selektywne i punkt na odbiór odpadów problemowych. To będzie trzeba zorganizować, bo na 
dzień dzisiejszy tego nie mamy. Te miejsca będą musiały być formalnie utworzone. 
Zorganizowane to zostanie w ramach przetargu i stawki, w ramach której gmina załatwia całość 
tematu odpadów komunalnych.  
 
Radny Dariusz Palicki zapytał, czy ilość tych gniazd selektywnych zostanie taka sama. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe na pewno ilość tych gniazd selektywnych 
zostanie zweryfikowana i ustalona na racjonalnym poziomie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska prosiła, Ŝeby pamiętać o tym, Ŝe na pewno nie będą 
wystawiane - tak jak jest w tej chwili - kosze do selektywnego zbierania śmieci. Teraz w myśl 
nowej ustawy selekcją będzie zajmował się właściciel. JeŜeli właściciele bądź zarządcy 
nieruchomości złoŜą deklaracje, Ŝe będą śmieci segregować, będą płacić niŜszą stawkę. Ale jeŜeli 
zdarzy się, Ŝe firma odbierająca odpady stwierdzi, Ŝe wśród segregowanych śmieci są śmieci 
komunalne albo odwrotnie, to automatycznie robi dokumentację a od gminy ściąga wyŜszą  
stawkę. Natomiast gmina tą wyŜszą stawkę będzie musiała ściągnąć od właściciela bądź zarządcy 
nieruchomości. Zgodnie z wymogami ustawy to właściciel ma się zaopatrzyć w pojemniki na 
odpady. Gmina nie moŜe pośredniczyć w finansowym wspomaganiu, moŜe tylko ułatwić 
właścicielom nabycie takiego pojemnika, ale jest to dodatkowo płatne.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe wszystkim nam zaleŜy, Ŝeby te śmieci 
były segregowane, Ŝeby było lepiej i rozsądniej. Jednak w tej chwili jak zostawimy te gniazda, to 
komu będzie się chciało segregować śmieci w domu. UwaŜa, Ŝe będą z tym problemy, z którymi 
się zetkniemy. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe teraz są ogromne problemy z 
oszacowaniem kosztów odbioru śmieci, ale trzy rzeczy będą podlegać szczegółowemu nadzorowi 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kaŜdym województwie tj.:  
1) wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 

wysokości stawki tej opłaty (o czym zadecydują mieszkańcy w konsultacjach i Rada Miejska);  
2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
3) określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości. 
Natomiast nasza rola sprowadzać się będzie do ściągania tej opłaty, którą musimy odbiorcy śmieci 
zapłacić. Poinformowała, Ŝe jeśli zdarzy się tak, iŜ np. przeszacujemy środki na odbiór śmieci o 
10.000,00zł, to te 10.000,00zł z przeszacowanego budŜetu będzie musiało przejść do budŜetu na 
rok przyszły. Jeśli natomiast gmina niedoszacuje tych kwot, to będzie musiała z własnych 
środków dopłacić. Dodała, Ŝe będzie znacząca róŜnica między stawkami śmieci segregowanych a 
niesegregowanych. To ma zachęcić ludzi do segregowania. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe jak ustalimy stawkę (przeszacowaną lub 
niedoszacowaną), to te firmy wywozowe, które będą ewentualnie stawać do przetargu, obserwują 
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bardzo ostroŜnie, wiedzą ile w gminie jest mieszkańców i sobie liczą. Jak ustalimy stawkę na 
poziomie 12,00zł za osobę, to w przypadku przetargu wszystko będzie oscylować na bazie tych 
12,00zł. Co innego by było, jakby przetarg został przygotowany tylko na bazie liczby 
mieszkańców miasta i wsi i co jest do zrobienia. Wówczas firmy te stając do przetargu  
przedstawiłyby propozycje stawek. A tak, jak przeszacujemy o np. 4,00zł i ustalimy te 12,00zł, to 
te firmy zrobią wszystko, Ŝeby te 12,00zł było, a nie np. 8,00zł. UwaŜa, Ŝe juŜ na początku danej 
firmie wywozowej śmieci napędzimy kasę, której później nie sprawdzimy. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe to są te kruczki prawne, o których 
wiemy i mówimy. W tej chwili mamy wytyczne, jest ustawa, wiemy co musimy wliczyć w te 
opłaty i do końca tego roku musimy być gotowi. Powiedziała teŜ, iŜ prawda jest taka, Ŝe gmina 
jest tym instrumentem, która będzie napędzać zyski tym komercyjnym firmom. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do przewodniczących komisji Rady 
Miejskiej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną z uwzględnieniem poprawek wprowadzonych przez Burmistrza. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt, uwzględniając proponowane zmiany w § 3 pkt 1, 
§ 11 ust.1 i 2 i wprowadzenie § 23. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo 
uwzględniający poprawki wprowadzone na dzisiejszej sesji: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVI/319/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
2.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany planu 
sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Przypomniał, Ŝe projekt przedmiotowej uchwały radni otrzymali z materiałami na poprzednią 
sesję. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja nie 
wydała opinii. Komisja analizowała proponowane zmiany w obwodach szkolnych na poprzednim 
posiedzeniu komisji i ustaliła, Ŝe m. Śmiadowo Kolonia naleŜy odłączyć z obwodu Szkoły 
Podstawowej w Jeleniu a przyłączyć do obwodu Szkoły Podstawowej w Juchowie. Natomiast m. 
Śmiadowo pozostawić w obwodzie Szkoły Podstawowej w Jeleniu. 
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Dodał, iŜ komisja wzięła pod uwagę fakt, Ŝe dzieci ze Śmiadowa Kolonii od 10 lat jeŜdŜą do 
Szkoły Podstawowej w Juchowie. Natomiast w Śmiadowie jest jeden dom, w którym mieszkają 
trzy rodziny Wadlewskich. Część dzieci z tych rodzin dojeŜdŜa do szkoły w Juchowie a część do 
szkoły w Jeleniu. Ponadto ze Śmiadowa do Jelenia odległość wynosi 4 km i czas dojazdu około 15 
minut, natomiast do Juchowa 15 km, a czas dojazdu 1,5 godziny. Poinformował teŜ, iŜ rozmawiał 
z Panią Wadlewską, od której uzyskał informację, Ŝe dzieci chętnie by dojeŜdŜały do szkoły w 
Jeleniu, tylko rodzice nie mogą dogadać się z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jeleniu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja zaopiniowała 
pozytywnie projekt uchwały w proponowanym brzmieniu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe rodzice dzieci złoŜyli prośbę dotyczącą 
zmiany obwodów szkolnych dla m. Śmiadowo. W prośbie tej zostało zapisane, Ŝe 8 dzieci jest ze 
Śmiadowa Kolonii a 2 dzieci ze Śmiadowa. W rzeczywistości, jak się okazało, jest po 5 dzieci ze 
Śmiadowa i Śmiadowa Kolonii, a sprawa dotyczy 2 dzieci ze Śmiadowa. Powiedział, Ŝe razem z 
radnym Krzysztofem Bykiem spotkali się z sołtysem i z rodzicami dzieci, które dojeŜdŜają do 
Jelenia dlatego, Ŝe po zmianie obwodu szkolnego nie dostaliby pieniędzy za dojazdy. Obecnie 
sytuacja jest taka, Ŝe rodzice chcą, Ŝeby dzieci uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Juchowie. 
Na dziesięcioro dzieci ośmioro nie dostaje pieniędzy na dojazd do szkoły, poniewaŜ nie 
uczęszczają do ustalonej dla tej miejscowości szkoły. Nie chce teŜ, Ŝeby zmiana obwodu 
szkolnego spowodowała, Ŝe te 2 dzieci, uczęszczających aktualnie do szkoły w Jeleniu, było w 
jakikolwiek sposób pokrzywdzonych. Dlatego chce, Ŝeby rodzicom tych dzieci to zrefundować, 
aby na zmianie obwodu szkolnego nie utracili. Łatwiej będzie to zrobić dla 2 dzieci aniŜeli dla 8 
dzieci. Dlatego jest propozycja, Ŝeby miejscowości Śmiadowo i Śmiadowo Kolonia przyłączyć do 
obwodu szkolnego w Juchowie. 
 
Radny Henryk Sigiel powiedział, Ŝe dla niego jest to niezrozumiałe, bo w niektórych gminach jak 
jest mniej uczniów w szkole, to zwiększają obwody, Ŝeby tę liczbę uczniów i daną placówkę 
szkolną utrzymać. Natomiast u nas zabiera się dzieci z obwodu tak małej szkoły, dąŜąc tym 
samym do jej likwidacji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ jest to nieporozumienie, Ŝe ta uchwała 
wiąŜe się z likwidacją szkoły. Ani intencją rodziców ani intencją radnych, którzy tym tematem się 
zajmowali, nie była likwidacja szkoły. Aczkolwiek byłoby nieprawdą, gdyby nie powiedział, Ŝe 
ten temat i tak czeka tę Radę, moŜe następną. Jest to temat, nad którym trzeba się pokłonić, bo 
taka jest sytuacja demograficzna i tak to wygląda. Przypomniał, Ŝe rok temu takiej uchwały o 
przyłączeniu Śmiadowa i Śmiadowa Kolonii do Szkoły Podstawowej w Juchowie nie podjęliśmy, 
dlatego Ŝe argumenty przedstawiane przez radnego Sigla jak gdyby do radnych trafiały. Natomiast 
te dzieci nadal uczęszczają do Juchowa i nasza decyzja nie spowodowała, Ŝe cokolwiek uległo 
zmianie w ich konkretnej sytuacji, gdyŜ ani jedna osoba się nie przeniosła. Dlatego uwaŜa, Ŝeby 
dla sprawiedliwości społecznej w tych miejscowościach jednak przyjąć te uchwały zgodnie z wolą 
rodziców dzieci. 
 
Po tym poddał pod głosowanie wniosek radnego Sigla polegający na wykreśleniu w projekcie 
uchwały m. Śmiadowo z obwodu Szkoły Podstawowej w Juchowie: 
− za głosował 1 radny, 
− przeciw głosowało 11 radnych, 
− wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Wniosek nie został przyjęty. 
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W dalszej kolejności poddał pod głosowanie projekt uchwały w proponowanym brzmieniu: 
− za głosowało 12 radnych, 
− przeciw głosował 1 radny, 
− głosów wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVI/320/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na 
terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
2.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany sieci 
publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Borne Sulinowo.  
Przypomniał, Ŝe równieŜ ten projekt przedmiotowej uchwały radni otrzymali z materiałami na 
poprzednią sesję. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja nie 
wydała opinii. Komisja analizowała proponowane zmiany w obwodach szkolnych na poprzednim 
posiedzeniu komisji i ustaliła, Ŝe m. Śmiadowo Kolonia naleŜy odłączyć z obwodu Szkoły 
Podstawowej w Jeleniu a przyłączyć do obwodu Szkoły Podstawowej w Juchowie. Natomiast m. 
Śmiadowo pozostawić w obwodzie Szkoły Podstawowej w Jeleniu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja zaopiniowała 
pozytywnie projekt uchwały w proponowanym brzmieniu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w proponowanym brzmieniu: 
− za głosowało 12 radnych, 
− przeciw głosował 1 radny, 
− głosów wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVI/321/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie zmiany sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 
Gminie Borne Sulinowo została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
2.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zajęcia 
stanowiska w przedmiocie lokalizacji odnawialnego źródła energii, a komplet materiałów w tym 
zakresie wszyscy radni otrzymali. Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji Rady 
Miejskiej o opinie. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały: 
− za głosowało 12 radnych, 
− głosów przeciwnych nie zgłoszono, 
− wstrzymał się od głosu 1 radny. 

 
Uchwała Nr XXVI/322/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie lokalizacji odnawialnego źródła energii została 
podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
2.5 
 
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 133.592,34zł i zmniejszenia dochodów budŜetu o kwotę 98.882,89zł oraz zwiększenia 
wydatków budŜetu o kwotę 34.709,45zł). Po tym zwrócił się do radnych, czy mają pytania. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, 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. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVI/323/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 8 i nr 9 do protokołu. 
 
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapoznał radnych z treścią 
pisma otrzymanego od Kapituły Konkursu "Działacz Społeczny Roku 2012", w którym kapituła 
tego konkursu wnioskuje o:  
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- wprowadzenie na terenie Gminy Borne Sulinowo dnia 25 października jako "Dzień Działacza 
Społecznego Roku", 

- wprowadzenie do Kalendarza Imprez Kulturalnych Gminy tego konkursu jako imprezę 
cykliczną, 

- objęcie patronatem tego konkursu przez Burmistrza Bornego Sulinowa, 
- przeznaczenie kaŜdego roku środków finansowych z budŜetu Urzędu Miejskiego na zakup 

nagród i wyróŜnień dla laureatów konkursu. 
Poinformował, Ŝe pod pismem znajduje się 8 podpisów członków kapituły Konkursu "Działacz 
Społeczny Roku 2012. Po tym zwrócił się do obecnych, czy ktoś chce się na ten temat 
wypowiedzieć.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe nie zgadza się na objęcie patronatem 
tego przedsięwzięcia. W tym roku odbyła się pierwsza edycja tego konkursu i ma mieszane 
uczucia. To jest miłe, ale było organizowane na siłę, Pani Sekretarz teŜ uczestniczyła w tym 
wszystkim. Powiedziała, Ŝe ktoś organizuje projekt i przy okazji sygnuje go swoją osobą, ale 
pieniądze, organizację najlepiej jest zlecić do Urzędu. MoŜemy sami stworzyć kapitułę, która 
będzie przyznawać tytuł. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe radny Palicki ma wyrobione zdanie na 
temat organizacji tego przedsięwzięcia, był 2 razy na spotkaniu - pierwszy i ostatni raz. Rozumie, 
Ŝe stanowisko radnych i Pani Burmistrz jest na nie i taka odpowiedź zostanie udzielona kapitule 
konkursu. 
 
 
Ad 3. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XXVI Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.30. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


