
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXX/2013 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 25 kwietnia 2013 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę 
Gałązkę, Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku Adama Serafina, 
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku Andrzeja 
Wdowiaka, Komendanta Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie Andrzeja Dziemianko, 
Komendanta StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie Ryszarda Ihnatowa, Komendanta Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP w Bornem Sulinowie Tomasza Muryna, 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. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Po tym zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku Sesji 
dwóch projektów uchwał w sprawach: 
1) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. zbycia 

nieruchomości niezabudowanej w m. Ciemino oznaczonej działką nr 69/1) - jako ppkt 14; 
2) przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Odpadami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów w spółce - jako 
ppkt 15. 

Poinformowała równieŜ, iŜ zamierzała zgłosić wniosek o wprowadzenie projektu uchwały 
dotyczącego zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Diabelskie 
Pustacie", ale Nadleśnictwo Borne Sulinowo chce wprowadzić do tego projektu zarządzenia swoje 
uwagi. UzaleŜnia to od spotkania z Panem wicemarszałkiem Rzepą dotyczącym rekultywacji 
wrzosowisk. Jest czas na podjęcie przedmiotowej uchwały do 18 maja 2013 r., w związku z czym 
zaproponuje ewentualne zwołanie sesji na wniosek. JeŜeli uwag nie wniesiemy to projekt 
Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Diabelskie Pustacie" uznany zostanie jako zaopiniowany 
pozytywnie.  

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek nawiązując do projektu uchwały dot. zaopiniowania 
projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie 
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ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Diabelskie Pustacie" powiedział, Ŝe byłoby 
dobrze, Ŝeby Nadleśnictwa Borne Sulinowo i Czarnobór wprowadziły kilka elementów do 
projektu zarządzenia. Dzisiaj nie mają jeszcze wypracowanego stanowiska w tej sprawie.  
Po tym poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie wprowadzenia 
do porządku sesji dwóch projektów uchwał w sprawach zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo oraz przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Międzygminnego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie 
udziałów w spółce: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2013 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XXIX/2013 z 28.03.2013 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Stan bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok oraz 

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

10. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2012 rok oraz określenie zagroŜeń  
i osiągniętych wyników - sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 

11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2012 r. 

12. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2011-
2012. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2013 r. 
do 21 maja 2014 r.; 

2) ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych 
grup odbiorców usług; 

3) nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej w Jeleniu, stanowiącej własność Skarbu Państwa-ANR, oznaczonej działką nr 
100/9); 

4) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy lokalu uŜytk. o pow.660m2 w m. Borne Sulinowo, połoŜonego na 
działce nr 55/124); 

5) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy dwóch obiektów-bunkrów o łącznej pow.195,49m2 połoŜonych na 
działce nr 7/367 przy ul. Orła Białego w m. Borne Sulinowo); 
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6) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy ogródków działkowych nr 13 i nr 14 wydzielonych z działki nr 
1/2 połoŜonej w m. Borne Sulinowo); 

7) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy nieruch. grunt. w m. Rakowo, oznaczonej działką nr 103/2); 

8) oddania w uŜyczenie na okres 3 lat na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. nieodpłatnego uŜyczenia części z nieruchomości połoŜonych w m. Borne 
Sulinowo tj. 750m2 z działki nr 41/10 oraz 595m2 z działki nr 41/6); 

9) oddania w uŜytkowanie na okres 10 lat na rzecz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 
Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieodpłatnego przekazania nieruchomości połoŜonych w m. Dąbrowica oznaczonych  
nr 22/52, nr 22/64 i nr 22/67); 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Borne Sulinowo; 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

13) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok; 
14) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. zbycia 

nieruchomości niezabudowanej w m. Ciemino oznaczonej działką nr 69/1); 
15) przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Odpadami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów w spółce. 
 
14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. "Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej". 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr XXIX/2013 z 28.03.2013 r. był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość 
zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu Nr XXIX/2013 z 28.03.2013 r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXIX/2013 z 28.03.2013 r. został 
przyj ęty jednogłośnie. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 4 pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym". 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe sprawozdanie z działalności Burmistrza 
w okresie międzysesyjnym otrzymali wszyscy radni.  
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają pytania do informacji zawartych w sprawozdaniu 
Burmistrza. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
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 poniŜsze komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Oceniono sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok. 

2. Dokonano analizy dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat, w tym ulg  
i zwolnień podatkowych za 2012 rok. 

3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na 25 kwietnia 2013 r.  

 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
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1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w Gminie Borne Sulinowo za 2012 rok - 
sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie.  

2. Ocena stanu bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2012 roku - 
sprawozdania komendantów Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku i Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Bornem Sulinowie. 

3. Ocena sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r. 

4. Zaopiniowanie raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2011-
2012. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) oddania w uŜyczenie na okres 3 lat na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. nieodpłatnego uŜyczenia części z nieruchomości połoŜonych w m. Borne 
Sulinowo tj. 750m2 z działki nr 41/10 oraz 595m2 z działki nr 41/6); 

2) oddania w uŜytkowanie na okres 10 lat na rzecz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 
Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieodpłatnego przekazania nieruchomości połoŜonych w m. Dąbrowica oznaczonych  
nr 22/52, nr 22/64 i nr 22/67); 

3) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Borne Sulinowo; 

4) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

5) zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

6) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
W okresie od ostatniej sesji, na której przedstawiałem informację o pracach Rady Miejskiej, 
posiedzenia nie odbyła Komisja Rewizyjna. Zaplanowana na kwiecień kontrola w Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie nie została przeprowadzona. Komisja przystąpi do 
czynności kontrolnych w miesiącu maju br. 
 
W dniu 5 kwietnia 2013 r. uczestniczyłem w IX Gali Konkursu Mocarz Gospodarczy Powiatu 
Szczecineckiego 2011, która odbyła się w Szczecinku w Kinie „Wolność”. 
 
W dniu 24 kwietnia 2013 r. wpłynęło adresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informujące, Ŝe  
w badanej przez Kolegium Izby uchwale Nr XXIX/366/2013 z dnia 28 marca 2013 r. nie ujęto  
w bieŜących wydatkach budŜetowych kwoty 896.003,98zł z tytułu potencjalnych spłat kwot 
wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Regionalna Izba Obrachunkowa sugeruje 
dokonanie odpowiednich zmian w budŜecie gminy na najbliŜszej sesji poprzez wprowadzenie do 
wieloletniej prognozy budŜetowej.". 
 
Po przedstawieniu powyŜszej informacji Przewodniczący RM zwrócił uwagę, Ŝe pismo RIO dot. 
uchwały Nr XXIX/366/2013 wpłynęło wczoraj, więc nie było moŜliwości ustosunkowania się. 
Tym niemniej, Ŝeby uspokoić radnych zwrócił się do Skarbnika Gminy o wyjaśnienie, o co chodzi 
w tej sprawie. 
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Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, Ŝe od miesiąca marca br. Wieloletnia Prognoza 
Finansowa jest robiona na nowych zasadach. Zgodność tego dokumentu jest sprawdzana  
z uchwałą budŜetową. To, co było przedstawiane do ubiegłego roku jako potencjalne spłaty 
udzielonych poręczeń i gwarancji, w tej chwili musi być zgodne z zapisami w budŜecie. Tak, jak 
RIO wskazało powinniśmy na następnej sesji wprowadzić po stronie wydatków wirtualną spłatę 
poręczeń i gwarancji, czego nie będziemy do końca roku robili, bo tego na razie nie spłacamy. Na 
koniec roku RIO sugeruje, Ŝeby te wydatki po prostu ściągnąć z budŜetu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe pomysł Ministra Rostowskiego, 
który dotyczy nowej reguły na czym ta reforma ma polegać, nałoŜy na nas obowiązek obliczania 
wskaźnika zadłuŜenia gmin i miast w całej Polsce, gdzie takie poręczenia równieŜ będą rzutować 
na wskaźnik zadłuŜenia, mimo Ŝe będą to wirtualne pieniądze. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za wyjaśnienia i 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 Krągi Anna Latkowska powiedziała, Ŝe jest od niedawna na tym terenie, 

uczestniczy w sesjach i przysłuchuje, co się działo na terenie Gminy w okresie zimowym. 
Stwierdziła, Ŝe zabrakło jej podsumowania akcji zima. Co prawda zima minęła juŜ, ale 
powinniśmy ją podsumować i powiedzieć, jakie są uwagi do tej akcji zima, jak się odbywało 
odśnieŜanie i czego zabrakło. PoniewaŜ są wydatkowane publiczne pieniądze, a sołtysi mają 
duŜo uwag do sposobu odśnieŜania, chciałaby Ŝeby zorganizować spotkanie sołtysów, na 
którym mogliby podsumować zimowe utrzymanie dróg. Ponadto stwierdziła, Ŝe bardzo 
szybko poddano się odnośnie odśnieŜania drogi na odcinku od Krągów do Bornego Sulinowa  
i dalej do Łubowa. Droga ta stała się atrakcją turystyczną, bo na niej jest ciągle ślizgawica. Nie 
mówi, Ŝe ma o to pretensje, tylko powinno się tak załatwić, Ŝeby ta droga była porządnie 
odśnieŜona, a jeździ po niej duŜo ludzi. Droga ta jest odśnieŜana w którejś kolejności,  
w Powiecie pouczano ją, Ŝe nie zna tej ustawy. Prosiła, Ŝeby wszyscy zwarli szyki i stanęli  
w obronie tej drogi podczas ośnieŜania w przyszłym roku, bo tam wystarczyłoby posypać 
trochę soli przy odśnieŜaniu. W sezonie zimowym na tej drodze istnieje potęŜne zagroŜenie  
i wszyscy, co dojeŜdŜają do pracy to widzą. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe temat odśnieŜania praktycznie jest  
w sezonie zimowym poruszany na kaŜdej sesji i na bieŜąco Urząd Miejski reaguje i stara się, 
Ŝeby było jak najlepiej. ZauwaŜył, Ŝe problem drogi z Krągów do Bornego Sulinowa jest 
wieczystym problemem. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe jest skłonna zorganizować takie 
robocze spotkanie w ramach Konwentu sołtysów, ale pod jednym warunkiem tj. Ŝe sołtysi 
przyjdą równieŜ przygotowani na to spotkanie tzn. z mapkami, gdzie będą wydrukowane drogi 
gminne i powiatowe, muszą wiedzieć jakie podmioty odśnieŜają te drogi, znać kolejność 
odśnieŜania i reagowania. Poinformowała, Ŝe w tym roku pracownicy Urzędu bardzo wiele 
razy byli na drogach w okresie zimowym i przyznała, Ŝe czasami była mile zaskoczona 
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szybkością reakcji. Dodała, iŜ musimy pamiętać o tym, Ŝe kaŜda droga ma inny stopień 
utrzymania i sposób reagowania np. do ustania opadów. Ludzie przyjeŜdŜali, interweniowali, 
bo padało przez cały dzień. Rzeczywiście pługi wyjeŜdŜały dopiero po ustaniu opadów. O tym 
moŜemy sobie porozmawiać, po długim weekendzie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ myśli, Ŝe nie będziemy teraz podawać 
szczegółowych przykładów, bo to nie jest miejsce, Ŝeby w tej chwili rozpatrzyć te sprawy. 
UwaŜa, Ŝe propozycja zorganizowania spotkania z udziałem sołtysów jest zasadna i myśli, Ŝe 
do takiego spotkania doprowadzimy, aby w przyszłym roku mniej o odśnieŜaniu mówić. 
 

− Sołtys Sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec poruszyła 2 sprawy: 
1. Zgłosiła prośbę dotyczącą dowozu dzieci do szkół. Powiedziała, iŜ rozumie, Ŝe przetargi na 

dowóz do szkół organizuje się na zasadzie, kto taniej to zrobi, ale nie moŜe być takiej 
sytuacji jak w tym roku. Poinformowała, Ŝe w Noblinach autobus jest o 7.00 rano, ale  
o godz. 7.10 miała telefon od Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie jako do sołtysa, Ŝe 
ten autobus nie dojedzie. Z racji tego, iŜ mieszka na środku wsi wyszła do tych dzieci  
i poinformowała je, Ŝeby szły do domu, bo za godzinę będzie autobus. Zdarzało się, Ŝe te 
dzieci czasami stały na przystanku i godzinę marzły, bo przewoźnik się nie spisał. 
Stwierdziła, iŜ nie obchodzi ją to, Ŝe autobus zamarzł, bo przewoźnik powinien autobus tak 
zabezpieczyć, Ŝeby mu nie zamarzło. 

2. Zapytała jak to jest z podłączeniem do kanalizacji ściekowej. Straszono mieszkańców, Ŝe 
do końca ubiegłego roku mają się podłączyć i podpisać umowy z PWiK. Większość 
mieszkańców to zrobiła i płacą teraz tak jak płacą, ale są teŜ tacy mieszkańcy, co się nie 
podłączyli i nie płacą. W związku z tym ci co się podłączyli mają prawo mieć pretensje, Ŝe 
ktoś ich zmusił, Ŝe poczuli się uczciwi, zrobili to co trzeba, a ktoś tego nie zrobił. Ludzie ją 
o to pytają, jak to jest, ty musiałeś a ty nie musisz i nie ma odzewu.  

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe odnośnie dowoŜenia dzieci 
szczegółowej odpowiedzi udzieli Sekretarz Gminy. Odnośnie podłączenia do kanalizacji 
ściekowej powiedziała, Ŝe jest to obowiązkiem kaŜdego właściciela posesji w momencie kiedy 
istnieją warunki techniczne, ekonomiczne tzn. wybudowana jest zbiorcza sieć. Wszyscy, 
którzy się nie podłączyli, są do tego zobowiązani i muszą w takim razie być przymuszeni 
decyzją administracyjną burmistrza. Problem polega teŜ na tym, Ŝe w przypadku wydania 
decyzji administracyjnej będą musieli wszystko zrobić z własnej kieszeni, łącznie  
z projektowaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Trzeba się wczuć w sytuację 
niektórych mieszkańców, w szczególne sytuacje materialne. Tam, gdzie moŜna gmina 
pomaga.  
 
Sekretarz Gminy Anna Gałązka poinformowała, Ŝe wykonawca dowozu uczniów do szkół jest 
wybierany w drodze przetargu i podstawowym kryterium wyboru jest najniŜsza cena, która nie 
gwarantuje jakości tej usługi. Po telefonach i zgłoszeniach zarówno rodziców jak i dyrektora 
szkoły monitorowali tę sytuację u przewoźnika. Powiedziała, iŜ myśli, Ŝe w miarę moŜliwości 
przewoźnik wywiązywał się z nałoŜonego na niego obowiązku. Tym niemniej był taki okres, 
Ŝe non stop dzwonił do niej dyrektor szkoły i mówił, Ŝe kierowca wieczorem o godz. 22.00 
odpalał autobus, a rano juŜ niestety nie. Zostało więc wystosowane oficjalne pismo do 
przewoźnika z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy, bo w umowie jest zapis, iŜ w momencie kiedy 
tabor jest zepsuty podstawia auto sprawne i nie ma tłumaczenia się warunkami pogodowymi. 
Po tym piśmie został podstawiony dodatkowy autobus i od tego momentu nie były zgłaszane 
Ŝadne uwagi. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska w uzupełnieniu dodała, Ŝe Pan Prezes był 
osobiście i przeprosił, a takŜe wystosował pismo z przeprosinami.  
 

− Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka powiedziała, Ŝe po spotkaniu z Radą Sołecką  
w Radaczu, zobowiązano ją do przekazania na sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
dwóch bolączek bulwersujących mieszkańców, które dotyczą: 
1) zainstalowania barierek na przystanku PKS na długości jak autobus staje, bo jest tam 

bardzo niebezpiecznie; 
2) wybudowania chodnika na odcinku od przystanku do strefy sportowo-rekreacyjnej z uwagi 

na brak pobocza, po którym moŜna byłoby bezpiecznie przejść. 
Następnie zwracając się do obecnego w sesji Prezesa Zarządu PWiK powiedziała, Ŝeby w tym 
roku darował sobie te podwyŜki wody i ścieków, bo mieszkańców czekają opłaty za wywóz 
śmieci. Ludzie juŜ nie mają z czego płacić, a jak dalej będą podwyŜki, to zrobimy strajk 
generalny, na czele którego ona stanie i po prostu za nic nie będą płacić. Nawiązując do 
poruszonego tematu przewoźników, którzy byli najtańsi powiedziała, Ŝe ma przez nich 
rozwalone drogi. Jest ograniczenie tonaŜu np. do 1,5t, 2 t (drogi polne), a oni jeŜdŜą, robią 
sobie skróty nie patrząc na ograniczenie. Powiedziała, Ŝe taniej wygrali przetarg, ale ile szkód 
wyrządzili na jej terenie. Stwierdziła, Ŝe przewoźnicy skracają sobie drogę, a ich krzywdzą 
jako mieszkańców. Gmina płaci pieniądze, Ŝeby te drogi zrobić, a mieszkańcy nie mają jak 
przechodzić tymi drogami. UwaŜa, Ŝe naleŜy zastanowić się, czy brać takiego taniego 
przewoźnika, który nieuczciwie wykonuje usługę, bo ceny obniŜa, ale niszczy coś, z czego 
potem korzysta, bo ileś kilometrów nadrabia. Przewoźnik przedstawia fakturę, Ŝe tyle na 
paliwo wydał, ale on tyle nie wydał, bo jak w kaŜdej miejscowości po kilka kilometrów 
zaoszczędzi, to na swoje wyjdzie. 
 

− Sołtys Sołectwa Ciemino ElŜbieta Barańska zwracając się do Pani Burmistrz powiedziała, Ŝe 
w ubiegłym roku Rada Sołecka w Cieminie wystąpiła o 3 drzewa na terenie działki nr 38/2, 
którą sołectwo ma zagospodarować. O te drzewa ubiegała się równieŜ osoba prywatna, która 
nie mieszka na terenie miejscowości Ciemino. Poinformowała, Ŝe w tym roku w sobotę 
nastąpiła wycinka tych drzew. W poniedziałek dzwoniła do Pani Makaryk i zapytała, na jakiej 
podstawie nastąpiła ta wycinka i czy Rada Sołecka w Cieminie była brana pod uwagę. Pani 
Makaryk odpowiedziała jej, Ŝe nie, bo Pani Chmiel napisała podanie, iŜ te drzewa zagraŜają jej 
posesji i ona je dostała. Sołtys stwierdziła, Ŝe Pani Chmiel nie jest mieszkańcem Ciemina, jest 
koleŜanką Pani Makaryk i pracuje na tym samym stanowisku w Gminie Szczecinek. Na 
stwierdzenie, iŜ poruszy tę sprawę na najbliŜszej Sesji Rady Miejskiej, Pani Makaryk 
odpowiedziała jej, Ŝe jak jej dać dwa palce, to będzie chciała całą rękę i rzuciła słuchawką. 
Powiedziała, iŜ uwaŜa, Ŝe Pani Makaryk postąpiła bardzo nie fer w stosunku do niej. 
Następnie Sołtys sołectwa Ciemino poruszyła temat dotyczący koni jej syna. Powiedziała, Ŝe 
jest 300m i te konie muszą przebiec albo z jednej strony albo z drugiej strony do jej domu. 
Jeden samochód przejedzie i zatrąbi, więc koń odbija i ucieka. Ale jak się popadnie na sąsiada, 
który jest nieŜyczliwy i dzwoni na Policję, mija 10 minut Policja jest i od razu razem ze StraŜą 
Miejską wypisują mandat synowi, który jest studentem i utrzymuje się z renty rodzinnej. 
Poinformowała, Ŝe w trójkę stoją i pilnują, Ŝeby te konie nagnać, ale nie da się, bo konia się 
nie utrzyma. Na pytanie syna do policjanta, jakby miał psa to by zawrócił, Pan policjant 
odpowiedział, Ŝe nie jest encyklopedią. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odnośnie wycinki drzew odpowiedziała, Ŝe nie 
zna sprawy i nie będzie mogła bardzo szczegółowo na nią odpowiedzieć, nie zna równieŜ 
nazwiska, które sołtys przytoczyła. Nie wierzy, Ŝeby jakiekolwiek znajomości miały wpływ na 
decyzję o wycince. Jeśli te drzewa rosły na działce gminnej, musiała być zgoda Starostwa 
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Powiatowego w Szczecinku. Procedura jest taka, Ŝe przyjeŜdŜa komisja, Starostwo wydaje 
decyzję (zgodę lub nie), drzewa muszą być zbadane i mogą być usunięte z róŜnych powodów. 
JeŜeli drzewa są zdrowe to w wyjątkowych sytuacjach w zamian za naliczenie kary  
i nasadzenia, bądź w sytuacji zagroŜenia zdrowia i Ŝycia. UwaŜa, Ŝe pierwszą rzecz, którą 
naleŜy zrobić, to odszukać teczkę sprawy i sprawę rozeznać. Natomiast odnośnie Policji  
i StraŜy Miejskiej i ukarania mandatem odpowiedź zostanie udzielona przy omawianiu 
tematyki dzisiejszej sesji dotyczącej stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna". 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wolna Trybuna” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Stan bezpieczeństwa 
poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok oraz określenie istotnych zagroŜeń 
poŜarowych - informacje komendantów Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej  
w Szczecinku i Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem Sulinowie". 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informacje o stanie 
bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok wraz z materiałami na 
sesję.  
Informacje na temat stanu bezpieczeństwa Gminy Borne Sulinowo w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej za rok 2012 przygotowane przez Komendę Powiatową PSP w Szczecinku oraz 
inspektora ds. reagowania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie stanowią 
załączniki nr 5 i nr 6 do protokołu. 
Następnie Przewodniczący RM powiedział, Ŝe w sesji uczestniczy Komendant Powiatowy 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku i zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zadać pytania.  
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe nadal wypala się łąki, śmieci i jest z tym 
problem. Po długiej zimie nastąpiło nagłe ocieplenie i w tej chwili sytuacja jest bardzo trudna. Po 
tym zwrócił się do Komendanta Powiatowego PSP z pytaniem, co jest w tej chwili największym 
problemem, czy sytuacja ochrony przeciwpoŜarowej poprawia się czy pogarsza, jak to wygląda. 
 
Komendant Powiatowy PSP Adam Serafin odpowiedział, Ŝe nie mają problemu na terenie Gminy 
Borne Sulinowo ze straŜami poŜarnymi, mają problem jedynie z wypalaniem pozostałości 
roślinnych. Tym niemniej Gmina Borne Sulinowo jest w czołówce tych gmin, które dbają o to, 
Ŝeby tych poŜarów na terenie gminy nie było. Poinformował, Ŝe w Gminie Borne Sulinowo od 
początku roku były tylko 4 zdarzenia tego typu, natomiast ogólnie w powiecie 69, a najgorzej 
wypada Gmina Barwice w tej statystyce, ale zaleŜy to od świadomości społeczeństwa, szczególnie 
dzieci i młodzieŜy. Trudno jest złapać osobę, która podpaliła trawy czy inne pozostałości na 
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gorącym uczynku i praktycznie jest to niemoŜliwe. Natomiast problemem są dwie Ochotnicze 
StraŜe PoŜarne na terenie Bornego Sulinowa - dwa stowarzyszenia, które funkcjonują. Nie wie, 
która OSP jest właściwa, Ŝeby wykonywać czynności. Dodał, Ŝe nie zastanawia się nad tym zbyt 
głęboko. StraŜ PoŜarna wyjeŜdŜa, ale nie wie, jak długo będzie wyjeŜdŜała i jak to będzie. Istnieje 
tu jakiś konflikt, którego nie potrafi zrozumieć. Jest to problem dla radnych, jak ten temat 
rozwiązać i jak pogodzić oraz, która straŜ poŜarna ma być tą właściwą straŜą. Powiedział, iŜ wie  
z relacji generała Korzeniowskiego i z relacji Komendanta Wojewódzkiego PSP generała 
Cegiełki, Ŝe miał być do gminy przekazany nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. W tej chwili są 
małe nieporozumienia, bo która OSP miałaby ten samochód przyjąć i gdzie miałby mieć miejsce 
do garaŜowania. Remiza w Bornem Sulinowie wygląda jak wygląda, jest w takim stanie w jakim 
jest, ale nie chce za bardzo się wypowiadać na temat stanu technicznego remizy. Tym niemniej 
istnieje powaŜny konflikt, który rzutuje na to, czy będzie wnioskował do Komendanta Głównego 
PSP o włączenie jednostki OSP Borne Sulinowo do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ze 
względu na to, Ŝe nie wie, na którą jednostkę - nie wie kogo wskazywać. Poinformował, Ŝe na 
terenie Gminy Borne Sulinowo do krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego mają być włączone 
jednostki OSP Borne Sulinowo i Juchowo, ale jak to będzie zrealizowane - nie wie. Dlatego 
zaapelował, Ŝeby pochylić się nad tym tematem i doprowadzić do kompromisu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, iŜ na pewno nad tym tematem naleŜy się 
pochylić. Po tym powiedział, iŜ od dłuŜszego czasu zauwaŜa, a stało się to problemem w szerszym 
terenie, podpalenia lasów i nie są to jednostkowe przypadki. Zapytał, czy to jest jakiś problem  
i czy te zdarzenia narastają. 
 
Komendant Powiatowy PSP Adam Serafin odpowiedział, Ŝe nie, bo z roku na rok ten poziom jest 
podobny. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe w temacie OSP Borne Sulinowo 
Komendant Powiatowy PSP jest doskonale zorientowany. Uczestniczył w spotkaniach  
w momencie, kiedy zawiązywała się OSP w Bornem Sulinowie. Przy początkowych problemach 
związanych z powstawaniem OSP dzisiaj jesteśmy przekonani, Ŝe Borne Sulinowo potrzebuje tej 
ochotniczej straŜy poŜarnej. Tego wymaga bezpieczeństwo miasta, ale takŜe skrócony zostaje czas 
dojazdu do zdarzenia do 15 minut. Borne Sulinowo jest miasteczkiem, gdzie OSP powinno 
funkcjonować. Nie nam wchodzić w konflikty i wewnętrzne sprawy stowarzyszenia. My chcemy 
mieć świadomość, Ŝe straŜ jest cały czas w gotowości. Jak we wszystkim co tworzy się od 
początku zdarzają się przejściowe problemy. Działają tam młodzi ludzie, wydaje się, Ŝe pełni 
zapału. Lada moment moŜemy znaleźć się rzeczywiście w takiej sytuacji, Ŝe będziemy mieli dwa 
zarejestrowane stowarzyszenia. Na dzisiaj mam tylko informację o trwającej procedurze w KRS. 
Będziemy musieli nad tym problemem razem z Radnymi i zarządami dwóch OSP się pochylić. Na 
dzień dzisiejszy to Komendant Powiatowy dysponuje OSP do zdarzenia. Problemem jest na 
pewno wyposaŜenie OSP. Jak wszyscy wiemy na to potrzebne są duŜe środki i doposaŜenie nie 
trwa rok czy nawet pięć lat. NaleŜy robić wszystko, aby ten czas skrócić do minimum. 
 
Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem Sulinowie Tomasz Muryn 
powiedział, iŜ jeśli chodzi o OSP w Bornem Sulinowie to problem z biegiem czasu sam się 
rozwiąŜe. Wygląda to tak, Ŝe stanowisko kierowania w Komendzie Powiatowej PSP np. wzywa 
jednostkę OSP z Bornego Sulinowa, ale niestety po 3 próbach jednostka nie wyjeŜdŜa i jest 
wzywana jednostka OSP z Łubowa. Podał teŜ sytuację, która miała miejsce przy zdarzeniu na ul. 
Kolejowej w Bornem Sulinowie i jednostka z Bornego Sulinowa przyjechała później niŜ OSP  
z Łubowa. Stwierdził, Ŝe takie sytuacje nie mogą mieć miejsca i myśli, Ŝe jak ta druga straŜ jakoś 
się rozwinie, to problem jak gdyby sam się rozwiąŜe i będziemy wiedzieli z kim rozmawiać. 
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Poinformował, Ŝe aktualnie na terenie gminy straŜaków ochotników jest 61 i w tej chwili 
funkcjonują 3 jednostki, tj. Borne Sulinowo, Juchowo i Łubowo. OSP w Łubowie jest włączona 
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, posiada 2 samochody (ratownictwa technicznego  
i średni samochód gaśniczy z wodą). OSP w Juchowie równieŜ posiada średni samochód gaśniczy 
z wodą, OSP w Bornem Sulinowie - samochód gaśniczy cięŜki z wodą. Po tym przedstawił 
zamierzenia jednostek OSP. Powiedział, Ŝe OSP w Łubowie przygotowuje się do obchodów 70-
lecia, OSP w Juchowie idzie w kierunku, Ŝeby się dosprzętowić i są zamierzenia, Ŝe będzie 
włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. WiąŜe się to z tym, Ŝe z ministerstwa są 
pozyskiwane środki pienięŜne w granicach 6-7 tysięcy złotych. Odnośnie OSP w Bornem 
Sulinowie na chwilę obecną kierunek jest taki, Ŝeby budynek przeznaczony na remizę 
doprowadzić do takiego stanu, aby straŜacy mogli przechowywać cały sprzęt i obiekt był 
zabezpieczony przed kradzieŜami. Następnie powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
stanu bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok i prosił  
o ewentualne pytania. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju  
o przedstawienie opinii komisji na temat stanu bezpieczeństwa poŜarowego za 2012 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działania na rzecz bezpieczeństwa poŜarowego  
w Gminie Borne Sulinowo, podejmowane zarówno przez Komendę Powiatową Państwowej 
StraŜy PoŜarnej jak i funkcjonujące na terenie Gminy Borne Sulinowo jednostki Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych. 

Za pozytywny objaw uznano ograniczenie ilości wypaleń trawy w roku 2012, co było 
bolączką we wcześniejszych latach. 
Z duŜym zadowoleniem członkowie Komisji przyjęli wiadomość o działaniach Lasów 
Państwowych w kierunku ochrony przeciwpoŜarowej, co ogranicza działania straŜy poŜarnej do 
duŜych akcji gaśniczych obejmujących większe obszary leśne. Taka sytuacja powoduje  
w  konsekwencji minimalizację kosztów utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej. 
Komisja z satysfakcją przyjęła próby oŜywienia działalności OSP w Bornem Sulinowie, co  
w przyszłości spowoduje szybszy dojazd i działania na terenie miasta w przypadku zagroŜeń. 
Członkowie komisji uwaŜają za celowe wspieranie tych działań, chociaŜ niepokoi fakt powstania 
dwóch stowarzyszeń, które w działalności statutowej mają zapisaną realizację zadań ochrony 
przeciwpoŜarowej - ewenement na skalę krajową. 
 Radni uzyskali informację o dobrze rokującej współpracy wszystkich jednostek OSP  
z Gminy Borne Sulinowo z nowym inspektorem ds. zarządzania kryzysowego.  
Komisja docenia działania i próby jednostek ochotniczych straŜy poŜarnych, szczególnie OSP 
Łubowo, w pozyskiwaniu środków oraz sprzętu z innych źródeł niŜ budŜet Gminy Borne 
Sulinowo. 

Komisja zwraca uwagę na działania i ich zintensyfikowanie prowadzone przez 
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku, a mianowicie 
czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach uŜyteczności publicznej, obiektach zamieszkania 
zbiorowego oraz magazynach i hurtowniach. Zdaniem komisji działalność prewencyjna  
i profilaktyczna jest bardzo waŜna, gdyŜ w konsekwencji przynosi skutki w postaci zmniejszenia 
ilości zagroŜeń poŜarami. 

Komisja zwróciła takŜe uwagę na konieczność wygospodarowania dodatkowych środków 
z przeznaczeniem na dokonywanie przeglądów i uzyskania atestu na sprzęt ratowniczy i gaśniczy 
niezbędny do wykonywania zadań przez jednostki OSP.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zadać pytanie. 
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował komendantom za przedstawione 
informacje i przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego za 
2012 rok oraz określenie zagroŜeń i osiągniętych wyników - sprawozdania komendantów 
Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie". 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informacje o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2012 rok przygotowane przez Komisariat Policji  
w Bornem Sulinowie oraz StraŜ Miejską w Bornem Sulinowie. 
PowyŜsze sprawozdania stanowią załączniki nr 8 i nr 9 do protokołu. 
Po tym poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

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

Komisja zwróciła uwagę na bardzo dobrą współpracę Policji i StraŜy Miejskiej zarówno  
w działaniach prewencyjnych i porządkowych, jak równieŜ w innych obszarach zadań np. 
wspólnych patrolach,  co skutkuje większą ilością tychŜe patroli w godzinach wieczornych  
i nocnych. Ze statystyk wynika, Ŝe działania te doprowadzają do ograniczenia zjawisk 
negatywnych czy patologicznych, choć w opinii komisji i sygnałów mieszkańców nie do końca 
satysfakcjonuje w 100 %.  Komisja przyjęła za standard taką formułę współpracy oraz uznała jako 
przejaw profesjonalizmu i duŜego doświadczenia zawodowego dowódców tych jednostek. 

Z satysfakcją przyjęto informację, Ŝe wnioskowany w ubiegłym roku przez członków komisji 
monitoring wizyjny w Bornem Sulinowie jest na etapie realizacji, co przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa publicznego zarówno w opinii słuŜb mundurowych jak i mieszkańców miasta. 
Szczególnie istotnym faktem w tych działaniach jest to, iŜ sygnał dostarczany będzie przez 
światłowody, co jest droŜszym rozwiązaniem ale skuteczniejszym, dającym lepszy sygnał,  
a w konsekwencji lepszy efekt czyli większą skuteczność. W codziennych czynnościach pozwoli 
na dyslokację działań w miejsca, gdzie zakłócany jest porządek publiczny. Za pozytywny objaw 
członkowie Komisji uznali konsultację w przedmiocie lokalizacji punktów umieszczenia kamer 
pomiędzy pracownikiem Urzędu Miejskiego a Komendantem StraŜy Miejskiej. 

Na posiedzeniu Komendant Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie podziękował za pomoc  
i współpracę we wspólnych działaniach policji i władz gminy w obszarze poprawy wizerunku  
i estetyki pomieszczeń Komisariatu. Podziękował równieŜ Komisji ds. Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pomoc w postaci zakupu Alkotestu dla potrzeb 
tut. Komisariatu. Komisja wnioskuje o kontynuację takiej współpracy, oczywiście w ramach 
obowiązujących przepisów prawa i posiadanych środków finansowych.  

Dalej nierozwiązanym problemem jest jednak fakt dewastacji, niszczenia i nieestetycznego 
wyglądu pustostanów. Radni uzyskali informację o działaniach podejmowanych w tym zakresie 
przez StraŜ Miejską. Komisja z niepokojem przyjęła informację o olbrzymim problemie  
z egzekwowaniem obowiązków od właścicieli nieruchomości, bardzo często wynikającym z braku 
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moŜliwości kontaktu z właścicielami, którzy są nieosiągalni, co powoduje olbrzymi kłopot  
w rozwiązaniu tej problematyki. 

Komendant StraŜy Miejskiej zwrócił uwagę na mobilność straŜy miejskiej, a raczej problemy 
wynikające z wielu dodatkowych zadań, do których realizacji niezbędny jest dodatkowy 
samochód np. przystosowany do przewozu bezdomnych psów do schroniska w Szczecinku. 
Komisja uwaŜa, iŜ naleŜy w przyszłości pochylić się nad tym problemem. 

Reasumując podkreślić naleŜy ogromny wkład funkcjonariuszy Komisariatu Policji i StraŜy 
Miejskiej w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno  
w czynności prewencyjne typu policyjnego jak i inne czynności profilaktyczne.". 

 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe gościmy na sesji komendantów 
Komisariatu Policji oraz StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie i zwracając się do radnych 
zapytał, czy ktoś ma pytania. Zwrócił się równieŜ do Komendanta Komisariatu Policji  
o wyjaśnienie sytuacji, o której mówiła Sołtys sołectwa Ciemino dotyczącej ukarania mandatem 
jej syna. 
 
Komendant KP w Bornem Sulinowie Andrzej Dziemianko powiedział, Ŝe była to jedna  
z interwencji podejmowana przez wspólny patrol funkcjonariuszy Policji i StraŜy Miejskiej. 
Odnośnie koni powiedział, Ŝe jak kaŜde zwierzę konie muszą być pod opieką człowieka  
i człowiek musi zgodnie z przepisami się zachowywać. Koń musi być przeprowadzany czy 
przeganiany w taki sposób, Ŝeby nie powodował zagroŜenia. W tym przypadku było zgłoszenie, 
funkcjonariusze podjęli działania i na miejscu podjęli decyzję, Ŝe został nałoŜony mandat 
najniŜszy z moŜliwych (50,00zł), a zgodnie z przepisami mogli ukarać znacznie wyŜszym 
mandatem (do 500,00zł). Syn Pani sołtys Ciemina przyjął ten mandat, ale mógł odmówić jeśli 
uwaŜał, Ŝe nie popełnił takiego wykroczenia i wówczas Sąd się tym zajmie. W tym przypadku 
przyjął mandat, który się uprawomocnił, sprawa została załatwiona. Teraz nie ma nad czym 
dywagować, tj. czy policjant postąpił słusznie czy nie. Dla niego sprawa jest jasna i uwaŜa, Ŝe 
postąpił słusznie. Rozumie, Ŝe kaŜdy liczy grosz, ale konie naleŜy przeganiać tak, Ŝeby nie 
stwarzały problemu. Podkreślił, Ŝe to dotyczy wszystkich zwierząt, takŜe krów i psów, które 
naleŜy trzymać zgodnie z przyjętymi zasadami. 
 
Radny Henryk Sigiel powiedział, iŜ z otrzymanej informacji dot. ewidencji wyników działań 
straŜy wynika, Ŝe działalność StraŜy Miejskiej jest podporządkowana jedynie bezpieczeństwu  
w komunikacji, bowiem na 1124 mandaty - 97% stanowią mandaty za przekroczenie prędkości. 
Podobnie jest w pouczeniach - 78%. UwaŜa, Ŝe w rzeczywistości działalność StraŜy Miejskiej  
w Bornem Sulinowie sprowadza się do pilnowania radaru. Poinformował, Ŝe kilkakrotnie było 
zgłaszane (zarówno przez sołtysa jak i niego do Komendanta StraŜy Miejskiej i do Pani 
Burmistrz) odnośnie wysypiska w Jeleniu. Powiedział, iŜ to wysypisko jest juŜ tak popularne, Ŝe 
jest uŜytkowane nie tylko przez naszych mieszkańców, ale równieŜ z innej gminy. Wysypisko to 
znajduje się na terenie Agencji Nieruchomości Rolnych, ale podejrzewa, iŜ jeśli znajdowałoby się 
na terenie prywatnym, to juŜ dawno interwencja by była. Natomiast w tej sprawie nic się nie 
dzieje juŜ od 2 lat, jakieś tam pisemka są wysyłane, ale niestety zainteresowania ze strony 
Komendanta SM w tej sprawie nie ma. Zapytał, dlaczego tak długo w kwestii wysypiska w Jeleniu 
nie ma Ŝadnej działalności i nie wyciągnięto konsekwencji w stosunku do właściciela terenu. 
 
Komendant SM Ryszard Ihnatów odnośnie wysypiska śmieci w Jeleniu powiedział, Ŝe informację 
o jego istnieniu otrzymali i podjęli działania w tym zakresie, łącznie z grzebaniem w tych 
śmieciach. W czasie grzebania w śmieciach znaleziono 1 zeszyt i 1 piórnik, gdzie ujawniono 
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nazwiska osób z naszego terenu. Podjęte czynności wyjaśniające nie doprowadziły do tego, aby 
konkretnie udowodnić, Ŝe dana osoba zaśmieciła to miejsce. Właściciel terenu został 
powiadomiony o tym, Ŝe posiada takie miejsce i ma obowiązek przywrócić ten teren do stanu 
zgodnego z planem. Właściciel terenu ma równieŜ obowiązek dbać o to, Ŝeby na nim było czysto. 
Dodał, Ŝe nie jest to miejsce publiczne, gdzie obowiązkiem StraŜy Miejskiej i Policji jest 
patrolowanie, sprawdzanie. Poinformował, Ŝe w tej sprawie podjął działania inspektor ochrony 
środowiska i równieŜ z jego strony było wysłane pismo do właściciela terenu o przywrócenie 
porządku w tym miejscu. Następnie ustosunkował się do poruszonej kwestii wyników działania 
StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie. Powiedział, Ŝe jakakolwiek straŜ, która posiada fotoradar, 
w ten sposób będą się ujawniały dysproporcje odnośnie wyników w zakresie ujawnionych 
wykroczeń w ruchu drogowym a wykroczeń porządkowych. W komendach powiatowych Policji 
równieŜ najwięcej mandatów jest z zakresu ruchu drogowego. Nie jest teŜ prawdą, Ŝe w innych 
kategoriach spraw nie działają, bo w załączniku je przedstawił. Owszem jest, Ŝe w niektórych 
kategoriach wykroczeń są kreski, ale jeŜeli chodzi o wykroczenia przeciwko porządkowi  
i spokojowi publicznemu było 41 interwencji, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób  
i mienia - 20 pouczeń, 11 mandatów i 13 wniosków do Sądu, wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej - 11 pouczeń, 4 mandaty i 3 wnioski do Sądu, wykroczenia z ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 12 upomnień, 21 mandatów i 8 
wniosków do Sądu, wykroczenia z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 45 
upomnień, 6 mandatów i 7 wniosków do Sądu. Podkreślił, i Ŝ jeŜeli chodzi o działania StraŜy 
Miejskiej i oddziaływanie na wykroczenia podstawową zasadą jest, Ŝeby zadziałać w danej 
sprawie a nie zawsze musi się to skończyć ukaraniem. Chodzi o to, Ŝeby zainicjować problem  
i bardzo dobrze jak się skończy pouczeniem. JeŜeli jest to osoba, która rozumie problem, ten 
problem załatwia. Mandaty karne i wnioski do Sądu są dla tzw. osób opornych, które trzeba 
przekonać i musi dojść do określonego działania. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, iŜ słuchając wyjaśnień Komendanta 
Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie, z sali padały głosy, Ŝe zbyt restrykcyjnie podchodzą, Ŝe 
powinni najpierw upomnieć, zwrócić uwagę, Policja ma pokazać czasami ludzką twarz.  
W tym zestawieniu jest zawarte takŜe ile pouczeń udzielono. Przypomniała, Ŝe fotoradar nie jest 
naszą restrykcyjną bronią i jest wystawiany w punktach uzgodnionych z Policją bardzo 
oszczędnie, szczególnie w okresie wzmoŜonego ruchu turystycznego, bo wtedy drogi stają się 
niebezpieczne. Wystawiany jest szczególnie w Łubowie na usilną prośbę mieszkańców  
i w Śmiadowie. Odnośnie śmieci w Jeleniu zwracając się do radnego Sigla powiedziała, Ŝe 
działanie StraŜy Miejskiej, która interweniowała doprowadziło do odszukania winowajcy. Sprawa 
została skierowana do pracownika Referatu Ochrony Środowiska. Pracownik tego referatu 
prawdopodobnie prowadził jakąś korespondencję i powinno nastąpić zakończenie sprawy. Skoro 
jest właściciel tego terenu, czyli Agencja Nieruchomości Rolnych, to powinien go uprzątnąć po 
decyzji administracyjnej Burmistrza. PoniewaŜ do tej pory na jej biurko nie wpłynęła 
dokumentacja dotycząca tej sprawy, więc taka decyzja nie była wydana, natomiast wydana być 
powinna. 
 
Komendant KP w Bornem Sulinowie Andrzej Dziemianko ustosunkował się do głosów, Ŝe Policja 
i StraŜ Miejska zbyt restrykcyjnie podchodzi do wykroczeń i zbyt często karze mandatami. 
Poinformował, Ŝe w roku ubiegłym stwierdzili około 1300 wykroczeń, a tylko za 1/3 nałoŜono 
mandaty bądź skierowano wnioski o ukaranie do Sądu. Obserwuje równieŜ to, Ŝe wartość 
nakładanych mandatów teŜ spada. Policja musi w jakiś sposób rozliczać za łamanie przepisów, ale 
nie moŜe teŜ być tak, Ŝe jak Pani chce pouczenie to dostanie pouczenie. Po raz kolejny powiedział, 
Ŝe jeŜeli ktoś się nie zgadza na przyjęcie mandatu wydanego zarówno przez StraŜ Miejską jak  
i Policję, to moŜe go nie przyjąć. JeŜeli jednak ktoś przyjął mandat, to ma 7 dni na odwołanie się 
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do Sądu właściwego terytorialnie. On osobiście uwaŜa, Ŝe policjanci za rzadko karzą mandatami, 
szczególnie w ruchu drogowym. Chodząc po ulicach Bornego Sulinowa widzi co kierowcy 
wyprawiają i w jaki sposób jeŜdŜą np. jazda pod prąd, złe parkowanie, blokowanie wyjazdu. 
Potem taki kierowca jest zdenerwowany bo policjant jest zły, a policjant powinien być 
wyrozumiały. Są to rzeczy bardzo prozaiczne, ale takie jest Ŝycie, kaŜdy z nas ponosi 
odpowiedzialność za swoje czyny. Jeśli chodzi o fotoradar powiedział, Ŝe jest w takim stopniu 
wykorzystywany w jakim jest potrzebny, a mógłby być bardziej wykorzystywany. Chyba nie ma 
takiej drugiej gminy w Polsce, która takie urządzenie posiada i ma tak niewielkie wpływy z tego. 
Podał przykład Grzmiącej, gdzie w wiosce stawia się 2 fotoradary. Na koniec poinformował, Ŝe 
kończy się działanie Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie w takiej formie, jak do tej pory 
było. W najbliŜszym czasie działalność komisariatu, oprócz Gmin Barwice i Borne Sulinowo, 
zostanie rozszerzona na Gminę Grzmiąca. Będą obsługiwać 1000 km2 i około 25 tysięcy ludzi, ale 
zostaną trochę wzmocnieni etatowo; w Bornem Sulinowie będzie 13 etatów i w Barwicach 11 
etatów. W związku z tym uwaŜa, Ŝe do Barwic będą jeździć rzadziej, a na terenie Gminy Borne 
Sulinowo będą częściej. 
 
Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec powiedziała, Ŝe jako sołtysi o tych problemach nie 
mówią w złej wierze, tylko wioski Ŝyją innym Ŝyciem, a miasto się rządzi innymi prawami. 
DraŜni ją to, iŜ np. dostaje mandat za to, Ŝe jej pies opuścił teren posesji, a sprawa sąsiadki, do 
której 150 razy w ciągu roku zostaje wezwana StraŜ Miejska albo Policja, bo jest problem  
z psami, rozmywa się mimo tego, Ŝe dostaje mandaty. Chodzi właśnie o taką niesprawiedliwość, 
bo jako sołtysi chcą z Policją i StraŜą Miejską współpracować. Co innego, jak jej sąsiad wywozi 
rozrzutnikiem gnój i mu spadnie, a ktoś zadzwoni a wy przyjeŜdŜacie i od razu jest mandat, ale on 
jeszcze pracy nie skończył, ale na pewno posprząta. Sama była w takiej sytuacji, bo pracownicy 
jeszcze nie zdąŜyli zjechać z pola, a juŜ przyjechała StraŜ Miejska i nałoŜyła mandat. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informacje i nie chce 
mówić w tej chwili, czy 184 wspólne patrole Policji i StraŜy Miejskiej to jest duŜo czy mało. Nie 
chce mówić teŜ na taki temat, czy 6 mandatów na kwotę 950zł w sprawie utrzymania czystości  
i porządku w gminie to jest duŜo czy to jest mało. Komendant SM powiedział, Ŝe nie istotą jest 
nałoŜenie mandatu, a wystarczy Ŝe StraŜ Miejska czy Policja zareaguje. Wydaje mu się, Ŝe 
odczucie mieszkańców i radnych jest trochę inne. Nie chodzi o to, Ŝeby zareagować i karać, tylko 
oczekują rozwiązania problemu. Zwracając się do Komendanta SM powiedział, Ŝe odnośnie 
pustostanów w informacji opisane jest, czego StraŜ Miejska nie zrobiła, bo nie moŜe. Mieszkańcy 
oczekują, równieŜ i on, rozwiązywania problemów. Powiedział, iŜ nie rozumie, dlaczego 
naprzeciwko miejsca, gdzie mieszka, przystanek i drzewa są zawsze łamane w tym samym 
miejscu i zawsze wiadomo, o której kończy się impreza w lokalu, i Ŝe w tym czasie nie ma tam 
kogoś. Kilkakrotnie dzwonił na 112, zdarza się to zawsze nocą. Przyznał, Ŝe on tego nie rozumie, 
mieszkańcy równieŜ, i myśli, Ŝe jest to problem. Nie rozumieją, Ŝe jest tyle problemów, Ŝeby 
rozwiązać wydawało się prostą sprawę. Nie chce oceniać czy to jest duŜo, czy mało. UwaŜa, iŜ 
złem jest, jeŜeli mieszkańcy widzą, Ŝe i tak ludzie szaleją po mieście samochodami. To nie jest 
rzadkie i wtedy mówią, gdzie jest ten radar, gdzie jest policja. Problemów nigdy się nie rozwiąŜe 
do końca, ale chodzi o to, Ŝeby starać się jak najbardziej. Wolałby, Ŝeby w takim sprawozdaniu 
było zawarte, co się udało zrobić z tymi pustostanami. 
 
Komendant KP w Bornem Sulinowie Andrzej Dziemianko odnośnie reagowania powiedział, Ŝe 
zarówno Komisariat Policji jak i StraŜ Miejska w Bornem Sulinowie są skromni etatowo, Ŝeby 
zapewnić bezpieczeństwo całodobowo. W Bornem Sulinowie jeŜeli mają zgłoszenie i jest taka 
potrzeba, to słuŜby są zmieniane. Mając 13 etatów nie ma takiej jednostki, która pracowałaby 
całodobowo. Poinformował, iŜ w miesiącach październik i listopad pracowali 22 godziny na dobę 
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i 2 godziny było przerwy, Ŝe nie było policjanta w komisariacie. Jest to bardzo duŜe wyrzeczenie 
policjantów, a chodziło wówczas o włamywacza, który włamywał się do sklepów. Między innymi 
dzięki StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie włamywacz został złapany i rozliczony. 
Poinformował, Ŝe w Szczecinku jest potęŜny monitoring, jest Komenda Powiatowa Policji, są 
patrole całodobowe i niszczą, łamią. Ich się nie upilnuje, a tylko dla obserwatora z boku wydaje 
się, Ŝe to zawsze jest o tej samej porze albo po imprezie. Czasami trzeba bardzo długo czekać, 
Ŝeby złapać złodziei. Podał przykład rozkradania drogi leśnej do Sypniewa, gdzie wspólnie ze 
StraŜą Miejską bardzo długo pracowali, Ŝeby złapać na wykroczeniu. To ukróciło działania szajki 
z Nadarzyc i Sypniewa, która przyjeŜdŜała samochodami osobowymi i zabierała tylko tyle, Ŝeby 
to było wykroczenie. Aktualnie jest juŜ spokój, ale to nie znaczy, Ŝe sprawa przyschła. Mają teŜ 
sukcesy, a mianowicie wspólnie ze StraŜą Miejską odkryli plantację marihuany w mieszkaniu  
w Bornem Sulinowie. Powiedział teŜ, Ŝe w wielu sytuacjach są bezradni, a Dom Oficera jest 
szczególnym przypadkiem. Tam nie miał kto złoŜyć wniosku o ściganie i ukaranie za podpalenie. 
 
Komendant SM Ryszard Ihnatów odnośnie pustostanów powiedział, Ŝe mieszka obok takiego 
pustostanu i zarzuca mu się, iŜ nic nie robi w tym temacie, bo pustostan istnieje i ludzie się w nim 
gromadzą. Poinformował, Ŝe wykonują Ŝmudną pracę, której nikt nie widzi, bo wykonują 
czynności wyjaśniające zmierzające do wykrycia sprawcy. Odnajdują właściciela i to właściciel 
jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku oraz za bezpieczeństwo. Jednak czasami 
okazuje się, Ŝe jest jakaś Spółka, ale ta Spółka nie ma swojego prezesa, w związku z czym nie ma 
kogo pociągnąć do odpowiedzialności. Próbował równieŜ przez Sąd i sporządził wniosek, ale Sąd 
sprawę umorzył z powodu takiej sytuacji prawnej a nie innej. Podkreślił, Ŝe jako StraŜ Miejska 
chcą i starają się, ale nie zawsze mają narzędzia prawne. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował Komendantom Komisariatu Policji i StraŜy 
Miejskiej za wyjaśnienia i ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady. 
Przed przystąpieniem do omawiania kolejnego punktu porządku obrad poinformował, Ŝe sesję 
opuścił radny Ryszard Cywiński i aktualnie w obradach uczestniczy 12 radnych. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 11 pn. 
"Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2012 r.". 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe kaŜdy radny otrzymał sprawozdanie  
z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie na 2012 r. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
" Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r. Komisja Rozwoju nie wniosła 
uwag do wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe. Zdaniem Komisji podejmowane 
działania w ramach uchwalonego Programu współpracy przyczyniły się do nawiązania 
pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem Gminy Borne 
Sulinowo. Z przedstawionego sprawozdania wynika równieŜ, Ŝe w 2012 roku wzrosła aktywność 
organizacji pozarządowych, a dowodem były liczne inicjatywy własne organizacji mające na celu 
poprawę jakości Ŝycia mieszkańców Gminy Borne Sulinowo". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2012 r. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Przedstawienie 
raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2011-2012". 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe kaŜdy radny otrzymał raport z realizacji 
Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2011-2012. 
PowyŜsze opracowanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
"Komisja Rozwoju zapoznała się z Raportem z realizacji Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska za lata 2011-2012, który zawiera wykaz celów i zadań wynikających z przyjętego 
przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie uchwałą Nr XX/224/2004 Programu ochrony 
środowiska dla Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-
2015. Przedstawione w tabeli cele i zadania uwzględniają lata ich realizacji za okres 
sprawozdawczy, tj. lata 2011-2012. Z przedstawionego raportu wynika, Ŝe wszystkie zadania ujęte 
w harmonogramie są realizowane, a opóźnienia wynikają z niewystarczających środków 
finansowych niezbędnych do ich realizacji, a takŜe z trudności techniczno-organizacyjnych". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2011-2012. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 13 pn."Podjęcie uchwał  
w sprawach". 
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Ad 13. 
Podjęcie uchwał. 
 
13.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących 
na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2013 r. do 21 maja 2014 r. Powitał 
obecnych w sesji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.  
w Szczecinku Pana Andrzeja Wdowiaka oraz osoby towarzyszące. Po tym udzielił głosu 
Prezesowi Zarządu PWiK, aby zaprezentował zasady i sposób sporządzania taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 
2013 r. do 21 maja 2014 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Prezes Zarządu PWiK Andrzej Wdowiak przed omówieniem taryf na wodę i ścieki, odniósł się do 
wypowiedzi Pani Sołtys z Radacza. Powiedział, Ŝe ją bardzo szanuje i bardzo dobrze 
współpracuje, jest osobą bardzo pracowitą. To Pani sołtys jako pierwsza doprowadziła do tego, Ŝe 
wioska została przyłączona do zbiorczej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Powiedział, Ŝe praca z nią 
jest przyjemnością. Po tym poinformował, Ŝe przed przystąpieniem do budowy taryf Zarząd 
Spółki PWiK spotyka się z udziałowcami Spółki, czyli z burmistrzami i skarbnikami w celu 
prezentacji wyniku finansowego Spółki na poprzedni rok. W tym roku takie spotkanie odbyło się 
na przełomie stycznia i lutego, na którym przedstawiono wykonanie roku, wykonanie kosztów 
rodzajowych, szczegółowo omówiono zasady budowy nowych taryf, a takŜe ustalono  
z burmistrzami pewne strategie przychodowe, a jak są one waŜne przedstawi w prezentacji. 
Poinformował, Ŝe 12 marca br. Spółka PWiK w Szczecinku złoŜyła na ręce Pani Burmistrz 
wniosek taryfowy. Po tym w formie prezentacji multimedialnej przedstawił zasady budowy taryf  
i istotne szczegóły związane z kosztami i alokacją w przychodach. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za przedstawienie informacji w zakresie 
konstruowania taryf na wodę i ścieki. Po tym zwrócił się do radnych, czy mają pytania. 
 
Radny Mariusz Gorgol zapytał, co jest powodem uciąŜliwości oddziaływania oczyszczalni 
ścieków w Bornem Sulinowie, gdyŜ jest przykry zapach bardzo odczuwalny w Zespole Szkół oraz 
w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie. Poinformował, Ŝe jeszcze wczoraj wiatr był 
niesprzyjający, a w Szkole Podstawowej był straszny fetor (do toalety nie moŜna było wejść). 
Powiedział teŜ, Ŝe były prowadzone prace naprawcze w okolicach ul. Bolesława Chrobrego i tam 
pozostały duŜe wyrwy w asfalcie. Jest juŜ taka pogoda, Ŝe naleŜy to uporządkować i uzupełnić 
wyrwy w jezdni. 
 
Prezes Zarządu PWiK Andrzej Wdowiak potwierdził, Ŝe jest problem ul. Chrobrego, bo tam się 
kończy odcinek tłoczny i tam jest to rozpręŜenie. Poinformował, Ŝe róŜne działania podejmowane 
(filtry, kominki) niestety nie wiele przynoszą i nie zadawalają zarówno mieszkańców jak i PWiK. 
Powiedział, Ŝe instalacja kanalizacji sanitarnej jest niejako takim reaktorem, w którym następuje 
beztlenowy rozkład ścieków i powstaje siarkowodór, który powoduje przekroczenia  
w dopuszczalnych dla człowieka wartości. Krótko mówiąc jest to spowodowane tym, Ŝe ten ściek 
się przemieszczał ze zbyt małą prędkością. Nie ma polskich norm na to, natomiast norma 
niemiecka zakłada, Ŝe ściek z pkt A do pkt B powinien przepłynąć w ciągu 4 godzin, a u nas 
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przepływa czasami w ciągu miesiąca. Jest to problem, który generuje koszty i z którym muszą się 
zmierzyć. Powiedział, Ŝe wcale nie chowa głowy w piasek, ale chce, Ŝeby radni wiedzieli jak to 
jest złoŜony problem. Tym niemniej mają pomysł na rozwiązanie docelowe tego problemu. 
Poinformował teŜ, Ŝe często są wzywani, na terenie działania całej Spółki, do odorów  
w mieszkaniach. Wysyłali broszury do klientów, w których pokazywali jak ma wyglądać 
instalacja prawidłowo wykonana, kwestia odpowietrzników właściwie wyciągniętych ponad 
więźbę dachową. Stwierdził, Ŝe jak śmierdzi w domu, to jest wina klienta, a jak śmierdzi na 
zewnątrz to tylko z winy PWiK. Odnośnie odorów powiedział takŜe, Ŝe ich odbiorcy nie potrafią 
korzystać z kanalizacji w XXI wieku. Nie ma reguły czy to jest miasto, czy to jest wioska mała 
czy duŜa, ten sam problem jest wszędzie. Poinformował, Ŝe ostatnio warszawskie wodociągi 
rozpoczęły kampanię na antenie TVN, bo moŜna tam znaleźć popiół, śmieci, czyli wszystko to, co 
nie jest ściekiem trafia do kanalizacji sanitarnej. To powoduje zapchania, ale teŜ przy bardzo 
małym przepływie takie stałe elementy, które nie powinny w kanalizacji się znaleźć, powodują 
blokadę i smród. Na koniec powiedział, Ŝe do końca tygodnia ten problem zostanie rozwiązany. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe jest to problem i trzeba go szybko 
rozwiązać, bo ten smród jest bardzo uciąŜliwy dla mieszkańców. Po tym zwrócił się do radnych, 
czy ktoś chce jeszcze zabrać głos.  
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wstrzymała się z wydaniem opinii o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które mają obowiązywać 
na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2013 r. do 21 maja 2014 r.  
Zdaniem komisji istnieje brak moŜliwości wpływu na zasadność i celowość ponoszonych kosztów 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Szczecinku w związku  
z utrzymaniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Borne Sulinowo, a tym 
samym brak moŜliwości weryfikacji wydatków. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe w porządku sesji znajduje się odrębna 
uchwała o dopłatach do cen wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców.  
W związku z tym zapytał, jak to będzie wyglądało w rzeczywistych płatnościach za wodę i ścieki. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe dopłaty zostały zwiększone w taki sposób, 
Ŝeby cena za wodę i ścieki nie wzrosła dla mieszkańców. Natomiast będzie wzrost w zakresie 
opłaty abonamentowej, bo do niej nie przysługuje dopłata. Dokładnie opłata abonamentowa 
została podwyŜszona o 1,53zł miesięcznie. Skutek dla budŜetu Gminy Borne Sulinowo jest taki, 
Ŝe wartość dopłat zostaje zwiększona o prawie 100.000,00zł. Zwiększenie kwoty dopłat 
uwzględnia projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo 
na 2013 rok. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek ogłosił 15 minut przerwy. 
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Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady. Poinformował, Ŝe sesję opuścił radny Dariusz 
Palicki i aktualnie w obradach uczestniczy 11 radnych. 
 
Po tym przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy 
Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2013 r. do 21 maja 2014 r. i poddał go pod głosowanie: 
- za nie głosował Ŝaden radny, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 11 radnych. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 
maja 2013 r. do 21 maja 2014 r. nie została podjęta. 
 
 
13.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia dopłat 
do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych 
taryfowych grup odbiorców usług została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nabycia 
nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej  
w Jeleniu, stanowiącej własność Skarbu Państwa-ANR, oznaczonej działką nr 100/9). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/369/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy lokalu uŜytk. o pow.660m2 w m. Borne Sulinowo, połoŜonego na działce nr 55/124). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
13.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy dwóch obiektów-bunkrów o łącznej pow.195,49m2 połoŜonych na działce nr 7/367 
przy ul. Orła Białego w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy ogródków działkowych nr 13 i nr 14 wydzielonych z działki nr 1/2 połoŜonej w m. 
Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/372/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
13.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy nieruch. grunt. w m. Rakowo, oznaczonej działką nr 103/2). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/373/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy oddania  
w uŜyczenie na okres 3 lat na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieodpłatnego 
uŜyczenia części z nieruchomości połoŜonych w m. Borne Sulinowo tj. 750m2 z działki nr 41/10 
oraz 595m2 z działki nr 41/6). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ zajmowała 
się przedmiotowym projektem uchwały i wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/374/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie oddania w uŜyczenie na okres 3 lat na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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13.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy oddania  
w uŜytkowanie na okres 10 lat na rzecz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieodpłatnego przekazania 
nieruchomości połoŜonych w m. Dąbrowica oznaczonych nr 22/52, nr 22/64 i nr 22/67). 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/375/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie oddania w uŜytkowanie na okres 10 lat na rzecz Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
13.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXX/376/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
 
13.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/377/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
13.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/378/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
13.13 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (dot. zwiększenia dochodów budŜetu  
o kwotę 1.371.646,00 zł i zwiększenia wydatków budŜetu o tę samą kwotę). Po tym zwrócił się  
o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/379/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
13.14 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. zbycia nieruchomości 
niezabudowanej w m. Ciemino oznaczonej działką nr 69/1). 
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Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały, pod warunkiem dokonania przy 
sprzedaŜy zapisów dotyczących słuŜebności przejazdu i przechodu ustanowionej na działce  
nr 69/1 na rzecz właściciela działki nr 189, tj. Skarbu Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór.  SłuŜebność winna być ustanowiona na rzecz Nadleśnictwa 
Czarnobór oraz firm i osób współpracujących z Nadleśnictwem. Działka będąca przedmiotem 
zbycia stanowi jedyny dojazd do kompleksu leśnego, w którym Nadleśnictwo Czarnobór 
prowadzi działania gospodarcze wynikające z Planu Urządzania Lasu dla tego Nadleśnictwa. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poprosił Zastępcę Burmistrza o ustosunkowanie się do 
opinii komisji. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe o nabycie przedmiotowej działki, stanowiącej 
drogę wewnętrzną, wystąpił właściciel nieruchomości graniczących z tą działką z przeznaczeniem 
na poprawę zagospodarowania. Pytaliśmy takŜe w kwestii związanej ze słuŜebnością i potrzebą 
wykorzystywania tej nieruchomości przez innych, w tym przypadku przez nadleśnictwo. Ta 
słuŜebność zostanie ustanowiona przy podpisywaniu aktu notarialnego i wnioskujący o tym wie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe chodzi o to, czy wyraŜający chęć zakupu 
ma tego pełną świadomość i czy wyraŜa na to zgodę. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe tak, wnioskujący wyraził na to zgodę. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/380/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
13.15 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przystąpienia 
Gminy Borne Sulinowo do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów w spółce. Po tym zwrócił się  
o przybliŜenie radnym celowości podjęcia przedmiotowej uchwały. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe jest to uchwała dodatkowa związana z planem 
rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie zagospodarowywania odpadów. 
Przystąpienie do tej spółki będzie skutkowało tym, Ŝe gmina będzie teŜ współwłaścicielem 
instalacji, która temu zagospodarowywaniu odpadów będzie słuŜyła. Jest to spółka własności 
komunalnej i są w niej inne gminy, nie tylko Powiatu Szczecineckiego. Planują teŜ wejść do tej 
spółki inne gminy, a nasza gmina jest pierwsza, która podejmuje uchwałę o przystąpieniu do 
spółki. Inne gminy deklarowały, ale technicznie rady gmin jeszcze uchwał nie podjęły. Po 
przyjęciu tej uchwały będzie ścieŜka otwarta do tego, Ŝeby spółka i wspólnicy mogli uruchomić 
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wytworzenie nowych udziałów, aby dalej gminy mogły objąć te udziały poprzez ich nabycie. 
Musi zawsze ktoś być pierwszy, ale czekają teŜ na inne gminy. W momencie kiedy zbiorą 
uchwały wszystkich gmin zainteresowanych, nastąpi wydzielenie tych udziałów i moŜliwość 
nabycia przez gminy. Gmina w tej spółce jako współwłaściciel ma moŜliwość taką, Ŝe moŜe 
podpisać umowę na zagospodarowywanie odpadów bez zachowania procedury ustawy  
o zamówieniach publicznych, jako Ŝe posiada instalację, która jest jakoby komunalną własnością  
i moŜe realizować zadanie własne w zakresie zagospodarowywania odpadów. Natomiast sam 
odbiór odpadów i ich transport do wskazanej instalacji będzie zorganizowany w zamówieniu 
publicznym. Bez wejścia do tej spółki nie wiemy właściwie w tym momencie, czy moŜemy robić 
przetarg na całość (transport i zagospodarowywanie odpadów), czy tylko na I etap. Jeśli Rada 
Miejska podejmie uchwałę o przystąpieniu, będzie to stanowić wyznacznik, Ŝe moŜemy 
przygotowywać przetarg na I etap, czyli odbiór i transport odpadów. Poinformował, Ŝe kilka razy 
razem z Panią Burmistrz rozmawiali z innymi gminami w Urzędzie Miasta Szczecinek i taki plan 
zagospodarowania odpadów dla wszystkich gmin Powiatu Szczecineckiego został przyjęty. Nie 
słyszał, Ŝeby któraś z gmin planowała jakieś inne postępowanie niŜ wspólne w ramach powiatu. 
Za tym, abyśmy przystąpili do tej spółki przemawia jedna rzecz, a mianowicie skoro spółka jest 
komunalna, to właściciele tej spółki, czyli jednostki samorządu mają teŜ wpływ na działania tej 
spółki. Spółka jest komunalna, czyli jej celem głównym nie jest generowanie zysków. Liczą więc 
na to, Ŝe głównym celem będą jak najniŜsze opłaty dla mieszkańców i jak najniŜsze ponoszenie 
kosztów zagospodarowania odpadów przez gminy. 
 
Radny Henryk Sigiel zapytał, co z naszym wysypiskiem. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe nasze składowisko odpadów ma decyzję na 
zamknięcie i rekultywację. Poinformował, Ŝe w ramach Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
wystąpili z wnioskiem o akces do programu, który organizuje Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska, a który związany jest z rekultywacją składowisk tych zamykanych. Zamknięcie 
składowiska w Bornem Sulinowo to nie jest nasz pomysł, tylko wynika z całości tych zmian. 
Koszty planowane są duŜe, dlatego przystępujemy do tego programu, bo 85% kosztów tej 
rekultywacji moŜemy liczyć na dotację. Skoro jesteśmy zobowiązani do zamknięcia i rekultywacji 
składowiska, to nie zrobimy tego z własnych pieniędzy, bo ta rekultywacja jest oceniana wstępnie 
na 1.350.000,00zł. Samodzielnie nie uzyskamy dotacji, bo jest wymóg dofinansowania powyŜej 6 
ha samego składowiska. 
 
Radny Henryk Sigiel powiedział, Ŝe mamy wolną drugą kwaterę na wysypisku w Bornem 
Sulinowie i zapytał, czy jest na nią jakiś pomysł wykorzystania. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe planujemy zrobić na terenie, gdzie jest 
składowisko gminny punkt przyjmowania odpadów problemowych, bo do tego przymusza ustawa 
i ten punkt gmina musi prowadzić samodzielnie. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania 
dokumentacji do tego punktu zbierania odpadów. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe od 1 lipca śmieci będą odbierane na 
innych zasadach i do tego czasu gminy miały ogłosić przetarg na odbiór i transport odpadów. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal wtrącił się w wypowiedź Przewodniczącego RM  
i powiedział, Ŝe lub na zagospodarowywanie odpadów, jeśli nie posiada własnej instalacji takiej, 
która by funkcjonowała przed wejściem w Ŝycie zmian ustawy o czystości i porządku w gminach. 
Taka instalacja jest w Wardyniu Górnym i ten zakład jest teŜ wpisany w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami. Przetarg odbędzie się na odbiór i transport odpadów we wskazane miejsce 
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odbioru odpadów. Natomiast za odpady osobno z instalacją musimy się dogadać jak będziemy 
płacili, ile itd. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe chodzi mu tylko o to, Ŝe w specyfikacji 
do zamówienia pojawi się zapis, iŜ miejscem instalacji dla śmieci z terenu Gminy Borne Sulinowo 
będzie Wardyń Górny. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe tak. 
 
Radny Mariusz Gorgol zapytał, na jak długo wysypisko i instalacja w Wardyniu Górnym są 
przewidziane do eksploatacji. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe cały czas doinwestowują instalację  
w Wardyniu Górnym, poniewaŜ przez jakiś okres czasu muszą przyjmować te odpady. Ale 
pomysł jest teŜ taki, o którym na razie nie mówiliśmy, a mianowicie o moŜliwości wykonania  
w Jeziorkach regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, gdzie ma być pełna 
instalacja oprócz spalarni. To teŜ jest proces wieloletni, ale do tego czasu instalacja w Wardyniu 
Górnym powinna przyjąć nasze odpady, a przede wszystkich z gmin, które są współwłaścicielami. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/381/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013r.  
w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Międzygminnego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów  
w spółce została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 27 i nr 28 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 14 porządku obrad 
pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 14. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 15 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji". 
 
 
Ad 15. 
 
Nie ustalono terminu następnej sesji. 
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Uczestniczący w sesji Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  
w Bornem Sulinowie Stanisław Matysiak zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy chcieliby 
wziąć udział w uruchomieniu produkcji zrębki. Poinformował, Ŝe po długim weekendzie ściągną 
rębak i zaczną produkcję własnej zrębki. Myśli, Ŝe to odbędzie się 6-7 maja br. przy kotłowni  
i bardzo mu zaleŜy na obecności radnych.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe nie jest zwolennikiem uruchamiania 
produkcji zrębki przy kotłowni, z uwagi na bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych, gdyŜ 
hałas będzie niesamowity. Po tym zwróciła się do Prezesa Zarządu PUK i powiedziała, Ŝe nie 
uzgadniał tego wcześniej z właścicielem. Jako właściciel Spółki Burmistrz zaproponowała 
Prezesowi Zarządu PUK przemyśleć sprawę, uzgodnić z Burmistrzem i wystosować pisemne 
zaproszenia, bo w tej chwili Pan Prezes wybiegł przed szereg. 
 
 
Ad 16. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XXX Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 17.35. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 


