
P R O T O K Ó Ł   Nr  XIX/2012 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 8 marca 2012 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 8 marca 2012 r. otworzył 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Czerniawski.  
 
Na wstępie powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, 
kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy 
oraz panie i panów radnych. W szczególności powitał wszystkie panie obecne w sesji i w imieniu 
radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie złoŜył im najlepsze i najserdeczniejsze Ŝyczenia  
z okazji Dnia Kobiet. 
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 12 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 Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji 
punktu pn. „Przedstawienie porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Po tym zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie przedstawiony porządek 
sesji: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 marca 2012 r. został przyj ęty jednogłośnie  
i przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XVII/2012 z 2.02.2012 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2011 r., realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2011 

rok (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez) i planowana działalność w 2012 roku. 
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11. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2011 rok  
(w tym: baza podlegająca centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez) i planowana działalność w 2012 roku. 

 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Silnowie i oznaczonej działką nr 53/11); 

3) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2013; 

4) udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie (w wysokości 10.000,00zł); 

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

2012-2026. 
 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr XVII/2012 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 Wiceprzewodniczący RM poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu Sesji Rady Miejskiej Nr XVII/2012 z 2 lutego 2012 r.: 
− za głosowało 12 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XVII/2012 z 2 lutego 2012 r. został 
przyj ęty jednogłośnie. 
 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
 
 
Ad 4. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe sprawozdanie z działalności 
Burmistrza w okresie międzysesyjnym otrzymali wszyscy radni.  
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Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do radnych, czy w sprawie sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa ktoś 
chce zabrać głos.  
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe 
sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte. 
 
Po tym przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu obrad pn. 
„Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
Ad 6. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 

„W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie, a mianowicie: 

Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła dwa posiedzenia, na których: 

1. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN; 64Ut,MN; 65Ut; 
91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 200MN,UT; 
204MW,U; 207MW,MN,U. 

2. Dokonano oceny działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum 
Kultury i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, w tym 
wykonania planów finansowych tych jednostek za 2011 rok. 

3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji w dniu 8 marca 2012 r. 
  

Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2011 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2011 

rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez) i planowana działalność w 2012 roku. 

3. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2011 
rok  (w tym: baza podlegająca centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez) i planowana działalność w 2012 roku. 
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4. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieŜy w okresie ferii zimowych (oferta 
spędzenia wolnego czasu - CKiR, MBP). 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji w dniu 8 marca 2012 r.,  
a mianowicie w sprawach: 
1) wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
2) udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem 

Sulinowie (w wysokości 10.000,00zł); 
3) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (w zakresie 

działania komisji). 
 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym sprawdzono stosowaną procedurę przy 
sprzedaŜy mieszkań komunalnych w formie bezprzetargowej z udzieleniem bonifikaty od 
ustalonej ceny sprzedaŜy. Przypominam, Ŝe podstawą do przeprowadzenia powyŜszych 
czynności sprawdzających było upowaŜnienie Komisji Rewizyjnej wyraŜone w drodze 
głosowania przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie na Sesji w dniu 2 lutego 2012 r.  
 

W dniu 28 lutego 2012 r. na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa odbyła się Sesja Rady 
Miejskiej, której tematem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN; 
64Ut,MN; 65Ut; 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 
200MN,UT; 204MW,U; 207MW,MN,U. 

 
Na zaproszenie Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Bornem Sulinowie w dniu dzisiejszym Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz 
Czerniawski uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet.”. 
 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji punktu obrad  
pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrali: 
 
- Sołtys sołectwa Jeleń Andrzej Siatkowski dołączył się do Ŝyczeń z okazji Dnia Kobiet  

i kaŜdej Pani obecnej w sesji wręczył symbolicznie kwiatek. 
 

Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował sołtysowi za miły gest. 
 

- Sołtys sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny poruszył 3 problemy: 
1. Sprawa przyczółka mostowego we wsi, przez który przepływa rzeczka, a który został 

przekopany przez firmę budującą kanalizację - Ekomel. Przyczółek ten był umocniony 
kamieniami, a w tej chwili jest to rozkopane, a z jednej i z drugiej strony spływa woda. 

2. Poinformował, Ŝe przy moście na tej rzeczce bobry budują tamę. 
3. Na wysokości pierwszego budynku we wsi gałęzie zakrzaczeń wystają 1 metr na asfalt. 

Jeśli z przeciwnej strony jedzie duŜy samochód, to autem osobowym trzeba w te 
zakrzaczenia wjechać. 

Prosił o interwencje w tych sprawach. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska udzieliła następujących odpowiedzi: 
1. Odnośnie wystających gałęzi w pasie drogowym poinformowała, Ŝe usytuowane są one 

przy drodze powiatowej. W związku z tym wystąpimy do Powiatu o zezwolenie na 
wycięcie i tym się zajmiemy. 

2. W sprawie bobrów powiedziała, Ŝe nie potrafi odpowiedzieć na poruszony temat. 
3. JeŜeli chodzi o prace wykonywane przez Ekomel powiedziała, Ŝe jest to sprawa, która 

musi być skierowana do Zarządu Dróg Powiatowych i do PWiK, który będzie odbierał 
prace w ramach prowadzonej inwestycji kanalizacyjnej. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe sam rów naleŜy do kompetencji 
Kierownika Terenowego Oddziału Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Szczecinku Pana Daniliszyna, czyli będzie musiał ten problem wyjaśnić  
z wykonawcą inwestycji. Natomiast, co do obiektu mostowego i drogi, instytucją 
kompetentną jest Zarząd Dróg. 

 
- Sołtys sołectwa Ciemino ElŜbieta Barańska na wstępie podziękowała Pani Burmistrz i jej 

zastępcy za szybkie działanie i pomoc w budowaniu pomostu w Cieminie. Po tym prosiła  
o przyspieszenie załatwienia wniosku o drzewo, bowiem zamierzają wykonać siedziska nad 
jeziorem. Poinformowała, Ŝe za 2 lata odbędą się w jej sołectwie Krajowe Zawody 
Wędkarskie, więc będą mieli duŜo gości. Zaznaczyła, Ŝe te siedziska wykonają we własnym 
zakresie. W dalszej kolejności poinformowała, Ŝe ktoś wypuszcza do jeziora ścieki z szamba, 
a sytuacja ta powtarza się co roku. W tej sprawie monitowała do Starostwa Powiatowego, ale 
pozostało to bez echa. Dzwoniła teŜ do StraŜy Miejskiej, która dopiero dzisiaj przyjechała na 
jej monit. Poinformowała, Ŝe jest w stałym kontakcie z panem Getka z Polskiego Związku 
Wędkarskiego Koła w Szczecinku i w tej sprawie bezpośrednio do niego zadzwoniła.  
W rezultacie PZW przejęło całą sprawę, ale chciałaby, Ŝeby gmina w tym teŜ uczestniczyła, 
bo do jeziora jest wpuszczony narybek m.in. węgorza, sandacza. Jako mieszkańcy Ciemina 
chcą, Ŝeby w ich miejscowości było ładnie, a to wpuszczanie ścieków z szamba jest 
nagminne na jesieni, gdy jest wysoki poziom wody. MoŜliwe, Ŝe jak teraz będzie podłączenie 
do kanalizy, to problem zniknie, ale jak na razie ten brzydki problem istnieje. Powiedziała 
teŜ, Ŝe od rana dzwonili do niej mieszkańcy osiedla istniejącego juŜ 10 lat, którzy zgłaszali 
brak oświetlenia drogowego oraz konieczność naprawy drogi gminnej przy osiedlu 
prowadzącej do lasu. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, iŜ o tym, Ŝe ktoś wpuszcza 
ścieki do jeziora słyszy po raz pierwszy i nigdy do gminy nic takiego nie było zgłoszone.  
W takich przypadkach reagujemy w sposób określony odpowiednimi procedurami. JeŜeli 
chodzi o ryby i o zarybianie tego jeziora przypomniała, Ŝe administratorem jest PZW 
Koszalin. W tej sytuacji ich reakcja musiała być natychmiastowa, bo przeznaczyli spore 
środki finansowe na zarybianie. Jako Burmistrza tej gminy, najbardziej niepokoi ją 
ewentualna moŜliwość zanieczyszczania jeziora przez wpuszczanie ścieków. Ma nadzieję, Ŝe 
ten proceder się zakończy, bo kaŜdy z właścicieli posesji będzie zobowiązany do podłączenia 
się do sieci kanalizacyjnej. To nastąpi niebawem, a Ciemino jest tą miejscowością, w której 
najszybciej sprawy przyłączy do kanalizy zostały załatwione. JeŜeli chodzi o oświetlenie 
osiedla przypomniała, Ŝe ten temat juŜ był kilkakrotnie omawiany. Budowa oświetlenia 
pochłonie duŜe koszty po pierwsze związane z dokumentacją, a dalej wykonaniem. Takich 
środków w budŜecie nie mamy. W tej chwili realizujemy taką inwestycję w Strzeszynie.  
W tym roku rozpoczynamy równieŜ pierwszy etap budowy oświetlenia osiedla w Bornem 
Sulinowie. W przyszłych planach musimy uwzględnić równieŜ Dąbrowicę. Mieszkańcy tej 
miejscowości równieŜ niecierpliwie oczekują tej inwestycji. Wszystko zaleŜy od naszych 
moŜliwości finansowych.  
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Odnośnie drogi powiedziała, Ŝe w tej sprawie wypowie się Kierownik Referatu Inwestycji.  
 
Kierownik RI Krzysztof Zając powiedział, Ŝe droga w Cieminie do końca zabudowań była 
naprawiona przez firmę Ekomel, natomiast dalszy odcinek do lasu – jest tam około 50 m 
naszej drogi – jest to droga leśna. Zapytał, kto korzysta z tej drogi. 
 
Sołtys sołectwa Ciemino ElŜbieta Barańska wyjaśniła, Ŝe chodzi jej o kawałek drogi 
prowadzącej do posesji pana Rakuza. 
 
Kierownik RI Krzysztof Zając powiedział, Ŝe będziemy tam w tym roku czynić kroki 
naprawcze i musimy wyegzekwować od firmy Ekomel naprawy w tych miejscach, które 
zostały uszkodzone. Większych działań inwestycyjnych w tym zakresie nie przewidujemy  
w tym roku. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwróciła się z zapytaniem do Pani sołtys, czy 
wpisała tę drogę na listę u Pana Zająca, bo radni i sołtysi zgłaszali nam jak wyglądają drogi 
po realizacji inwestycji wod-kan. Poinformowała, iŜ uzgodnienia są takie, Ŝe drogi odbiera 
PWiK, a nie wierząc specjalnie w to, Ŝe będą one oddane w takim stanie jak gmina je zrobiła  
(dotyczyło to szczególnie tych dróg, które były juŜ naprawione i istniały obawy, Ŝe PWiK 
moŜe je przejąć w takim stanie jak odda Ekomel), PWiK otrzymało wykaz wszystkich dróg, 
co do których mieszkańcy, radni, sołtysi zgłaszali uwagi i tą listą się kierują.  

 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe okazuje się, Ŝe przy tej inwestycji wszystkie 
naprawy dróg odbiera PWiK. UwaŜa, Ŝe naleŜy tam skierować równieŜ Pana Zająca, bo tak 
się składa, Ŝe PWiK nie ma w tym Ŝadnego interesu. Firma naprawi tę drogę, ale jak 
przyjdzie odwilŜ, to wszystko siądzie i zrobią się doły.  

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal poinformował, iŜ jest informacja z PWiK, Ŝe od 13 
marca br. przystępują do przeglądu tych wszystkich odcinków dróg, za naprawy których 
odpowiedzialny jest Ekomel. We współdziałaniu z PWiK będziemy w tym uczestniczyć. 
Końcowo teŜ będziemy zgłaszać uwagi do PWiK i do wykonawcy tych napraw. 
 

- Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka poruszyła problem dróg. Powiedziała, iŜ wszystkie 
drogi polne, które są gminne, są tak rozjeŜdŜone, Ŝe nie moŜna po nich przejść. Wie, Ŝe  
w miarę moŜliwości były utwardzane, ale jest konflikt z lasami. W grudniu była robiona 
droga pod lasem, a teraz lasy wycinają i wywoŜą drzewo. Mieszkańcy w tym miejscu bardzo 
aktywnie się włączają i swój gruz przywoŜą. Jednak tam jest taki grunt, Ŝe wszystko się topi. 
Samochody zawieszają się, a ona praktycznie jest codziennie na tych koloniach, bo coś się 
tam stało. Oświadczyła, Ŝe ma juŜ tego dosyć, bo droga jest bardzo rozjeŜdŜona i nie moŜna 
po niej nawet w gumowcach przejść. Jedna tylko droga została porządnie zrobiona i jest 
super. Natomiast naprawy innych dróg gminnych załatwia z Fundacją. Chodzi jej głównie  
o naprawę 3 dróg: z Radacza na kolonię, pod lasem i do posesji Pani Szymczuk. W dalszej 
kolejności poruszyła teŜ temat prac wodno-kanalizacyjnych wykonywanych przez firmę w jej 
sołectwie. Zima była bardzo mokra, teraz są roztopy, ziemia się uleŜała i robią się takie 
zapadnie np. koło świetlicy. Nie moŜna wjechać tam samochodem osobowym, bo ziemia się 
zapada dosyć głęboko. Koło duŜych bloków równieŜ jest taka sytuacja, ale Ekomel nawiózł 
tam kamyków, trochę betonu i asfaltu. Jednak nic to nie dało, bo jak deszcze padają, to 
wszystko spływa na drogę główną. Prosiła, Ŝeby jeszcze te niedoskonałości zostały 
utwardzone i naprawione. 
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Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe przed chwilą odpowiadał na podobne 
problemy i nie tylko chodzi o Radacz, ale i o wszystkie inne miejscowości, w których były 
wykonywane roboty wodno-kanalizacyjne. 
 
Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka poruszyła jeszcze jedną sprawę, o co prosili ją 
mieszkańcy. W jej miejscowości po jednej stronie drogi jest chodnik ułoŜony z kostki, 
natomiast z drugiej strony wykonany z płytek 30 cm x 30 cm. Teraz powstały tam załamania 
i są duŜe braki. W związku z tym zwróciła się do Pani Burmistrz o jego naprawę. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe gmina nie moŜe działać na 
nie swojej własności i w tej sprawie powinna zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg. 
 

- Sołtys sołectwa Jeleń Andrzej Siatkowski poinformował, Ŝe zwrócił się do niego Pan 
Kaźmierczak ze Szczecina, który poprosił Panią Burmistrz o spotkanie na temat studium 
uwarunkowań ochrony Natura 2000. Powiedział, Ŝe Grabno zostało wyłączone, natomiast 
Ciemino i Łączno zostały przyjęte i włączone. Prosił, Ŝeby Pani Burmistrz ustosunkowała się 
do tego i odpowiedziała, czy odbędzie się to spotkanie. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, iŜ rozmawiała z zastępcą dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tej sprawie, która uwaŜa temat za zakończony. 
Powiedziała, Ŝe ton listu Pana Kaźmierczaka jest niemalŜe rozkazujący i nakazujący, 
natomiast nie widzi powodu, Ŝeby Burmistrz organizował spotkania w sprawach, które go nie 
dotyczą. Pan Kaźmierczak ma pretensje do gminy, Ŝe nie poinformowała mieszkańców  
o postępowaniu prowadzonym przez RDOŚ. Ten Pan juŜ się tak rozpędził, iŜ niemal będzie 
skarŜył gminę o to, Ŝe nie poinformowała go o konsultacjach. Podkreśliła, Ŝe gmina nie jest 
stroną w tej sprawie. RDOŚ wyjaśnił, Ŝe w sposób zwyczajowo przyjęty takie ogłoszenia  
o konsultacjach były przekazywane. Natomiast Pani Katarzyna Celmer zamieściła taką 
informację na naszych oficjalnych stronach oraz w prasie. Problem Grabna polega na tym, Ŝe 
niektórzy dostali decyzję pozwalającą im rozpocząć budowę, bo mieli działki budowlane, 
inni rozpoczęli budowy na działkach rolnych, czyli po prostu dokonali samowoli budowlanej. 
Teraz, kiedy wprowadzane zostają ograniczenia związane z ochroną przyrody, zaczynają się 
problemy.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iŜ ta sprawa wzięła się z tego, Ŝe 
przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w trakcie procedury 
ustalania obszarów Natura 2000 w drodze postępowania administracyjnego byli na terenie, 
zobaczyli naniesienia na terenach rolnych i wyrazili zdziwienie, Ŝe są tam tego typu 
naniesienia. To Ŝadna przyczyna, Ŝeby obciąŜać za to jakąś odpowiedzialnością gminę, a tym 
bardziej za swoje uczynki. Te uczynki właśnie to samowola budowlana.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do sołtysa sołectwa Jeleń prosiła, 
Ŝeby o tym poinformował, jak będzie się widział wcześniej z Panem Kaźmierczakiem. 
Poinformowała teŜ, Ŝe umówiła się z Panią Dyrektor RDOŚ na spotkanie w dniu 21 marca 
br., na którym Pani Dyrektor wyjaśni dokładnie jak wyglądała ta procedura. Zaproponowała 
jej równieŜ spotkanie z mieszkańcami, aby wyjaśniła tę sprawę. Dyrektor RDOŚ 
odpowiedziała, Ŝe nie widzi takiej potrzeby. Na koniec Burmistrz Renata Pietkiewicz-
Chmyłkowska powiedziała, Ŝe ci wszyscy, którzy pobudowali legalnie na działkach 
budowlanych, nie mają problemu. Problem mają ci, którzy urządzili sobie działki rolne. 
 

- Sołtys sołectwa Śmiadowo Robert Łyszcz poruszył temat projektu uchwały w sprawie nie 
wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy Borne Sulinowo 
na rok 2013. Powiedział, Ŝe te gminy, co mają fundusz sołecki, chwalą to. Bez środków tego 
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funduszu odbywa się to na zasadzie: proście, to wam damy. Poinformował teŜ, Ŝe w ubiegły 
czwartek została wykopana dziura przed posesją przez firmę Ekomel. W tej sprawie dzwonił 
do Kierownika Referatu Inwestycji Krzysztofa Zająca i uzyskał odpowiedź, Ŝe on nic o tym 
nie wie. UwaŜa, Ŝe takie działania powinny być konsultowane, bo ta dziura została wykopana 
przy wjeździe na posesję. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe Ekomel nie działa na 
zlecenie gminy, bo jest wykonawcą inwestora. Toczą się prace i tych dziur jest wszędzie 
duŜo. Pan Krzysztof Zając nie jest codziennie w kaŜdej miejscowości, gdzie firma wykonuje 
prace związane z realizacją projektu. 
 
Sołtys sołectwa Śmiadowo Robert Łyszcz powiedział, Ŝe to nastąpiło na terenie drogi 
gminnej przed posesją i nie ma w ogóle wjazdu na posesję. 

 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do sołtysa powiedział, Ŝeby 
zrozumiał, Ŝe te prace nie zostały jeszcze zakończone, cały czas są w trakcie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, iŜ dzisiaj otrzymała informację, 
Ŝe zakończone zostały prace inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  
m.in. w miejscowościach Komorze, Kucharowo, Kiełpino. Teraz dopiero nastąpią odbiory. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis ustosunkowała się do poruszonej kwestii funduszu 
sołeckiego. Powiedziała, Ŝe sołtysi co roku mają moŜliwość składania wniosków do projektu 
budŜetu gminy i określania w tych wnioskach swoich potrzeb. JeŜeli potrzeby dotyczą 
jakichś drobniejszych remontów, to są one uwzględniane w naszym budŜecie i w miarę 
moŜliwości finansowych realizowane. Ponadto w budŜecie gminy na dany rok sołectwa mają 
zabezpieczone środki do swojej dyspozycji, tj. 5,-zł na kaŜdego mieszkańca sołectwa. Środki 
te nie są moŜe zbyt duŜe, ale moŜna je wykorzystać na dowolne cele i są one dla ogółu 
mieszkańców. Natomiast wyodrębnienie funduszu sołeckiego dotyczy zaangaŜowania  
w budŜecie gminy środków w wysokości 240.000,00zł. Jej zdaniem stanowiłoby to 
rozdrobnienie środków na potrzeby poszczególnych sołectw. Być moŜe sołtysi chcieliby za te 
środki realizować większe inwestycje, które przyniosłyby większy efekt, ale nie ma teŜ 
gwarancji, Ŝe środki te sołectwa wykorzystają do końca roku. W chwili obecnej środki tego 
funduszu nie przechodzą na rok następny. Natomiast środki, które teraz sołtysi mają do 
swojej dyspozycji, teŜ nie są przez wszystkie sołectwa wykorzystywane. Poinformowała, Ŝe 
w przypadku sołectwa Śmiadowo aktualnie mają do dyspozycji 585,-zł, a gdyby był fundusz 
sołecki kwota ta wynosiłaby około 8-9.000,00zł. Podkreśliła, Ŝe fundusz sołecki 
przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć, które zgodne są ze strategią rozwoju gminy  
i nie ma dowolności. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe wczoraj rozmawiała  
z sołtysem sołectwa Śmiadowo i pewne rzeczy nie są przez społeczność zrozumiałe, bo nie 
kaŜdy musi znać przepisy. O funduszu sołeckim rozmawiano juŜ 3 lata temu i wówczas 
uzgodniono, Ŝe nie wchodzimy w to, dopóki nie zmienią się zasady. Zwracając się do sołtysa 
sołectwa Śmiadowo prosiła, Ŝeby te 240.000,00zł podzielił na 19 sołectw i zastanowił się 
jakie inwestycje moŜna wykonać w sołectwie za np. 20 tys.zł, jeŜeli jedna droga, np.  
z Jelenia do Przyjezierza, kosztować moŜe 200.000,00zł. Podała na przykładzie Śmiadowa 
potrzeby i moŜliwość ich realizacji za kwotę, którą sołectwo miałoby do dyspozycji –  
ok. 9 tys. zł: płot wokół świetlicy w Śmiadowie, zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego tzn. przekształcenie działki rolnej na działkę umoŜliwiającą budowę placu 
zabaw, czy boiska sportowego. JeŜeli te 240.000,00zł przeznaczymy na jedną inwestycję  
i dopłacimy do jakiegoś duŜego wniosku jako wkład własny, to uzyskamy inwestycję realną. 
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A tak, rozdrabniamy się na mało znaczące działania. Na koniec podkreśliła, Ŝe decyzję  
o funduszu sołeckim podejmują radni. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, Ŝe fundusz sołecki ma 
charakter działań inwestycyjnych. W poprzedniej kadencji radni spierali się i rozmawiali  
z innymi samorządami na temat tego funduszu. Większość samorządów nie podejmuje 
decyzji o wyodrębnieniu w swoich budŜetach środków z przeznaczeniem na fundusz sołecki, 
bo jest to rozdrobnienie środków i nie da rady zrobić coś za te pieniądze w danych 
miejscowościach.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska na pocieszenie odnośnie pieniędzy dodała,  
iŜ wczoraj otrzymała informację, Ŝe jedno z dzieci, które zamieszkuje w Gminie Borne 
Sulinowo, zostaje skierowane do rodziny zastępczej i w ramach pieczy zastępczej – nowego 
zaskakującego nas przepisu – gmina będzie zwracać, 10% kosztów utrzymania. Dodała, Ŝe 
nie przewidzimy tego w budŜecie, bo nie wiemy, ile dzieci w tej pieczy zastępczej się 
znajdzie w ciągu roku budŜetowego. 

 
Więcej głosu nie zabierano.  
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji 
punktu pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu obrad pn. 
„Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w 2011 r., realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej”. 
 
 
Ad 9. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2011 r. 
zawierające realizację planu finansowego oraz działalność merytoryczną.  
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Po tym poinformował, Ŝe komisje problemowe Rady Miejskiej równieŜ tym tematem się 
zajmowały i zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji 
Rozwoju o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

„Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności i z realizacji planu finansowego 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej komisja stwierdza, Ŝe zostało ono 
przygotowane bardzo przejrzyście i uwzględnia szczegółowe informacje na temat realizowanych 
zadań przez OPS. Wykonanie planu finansowego nie budzi zastrzeŜeń, nie stwierdzono 
przekroczeń w Ŝadnym rozdziale i paragrafie klasyfikacji budŜetowej. 

Z przedstawionego sprawozdania oraz wypowiedzi Kierownika OPS wynika, Ŝe w roku 
budŜetowym 2011 nie było Ŝadnych problemów w realizacji zadań zleconych gminie, bowiem 
przekazana dotacja w pełni zabezpieczała realizację zadań. 
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Natomiast największe problemy dotyczą realizacji zadań własnych w zakresie odpłatności za 
pobyt w domach pomocy społecznej oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych.  

W powyŜszych formach pomocy powstały zaległości w opłatach za miesiące listopad  
i grudzień 2011 r. na łączną kwotę 85.282,02zł. Z wyjaśnienia Kierownika OPS wynika, Ŝe 
zaległości w opłatach za pobyt osób w domach pomocy społecznej i w wypłacie dodatków 
mieszkaniowych nie nastąpiły z winy Ośrodka, a przede wszystkim z tego, iŜ nie została 
przekazana pełna dotacja z budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok na te cele.  
O zwiększenie środków w planie finansowym na powyŜsze formy pomocy, Kierownik Ośrodka 
wnioskował do gminy pismem z lipca 2011 r., jednakŜe do końca roku budŜetowego 2011 nie 
została przekazana pełna wnioskowana kwota, co skutkowało powstaniem zobowiązań 
wymagalnych. Kwota zobowiązań wymagalnych została uregulowana w styczniu 2012 r. ze 
środków finansowych zaplanowanych na realizację powyŜszych wydatków z budŜetu Ośrodka 
na 2012 rok. Zdaniem komisji tak jak w roku ubiegłym, tak i w roku budŜetowym 2012 
zabraknie środków na opłaty za pobyt podopiecznych Ośrodka w domach pomocy społecznej 
oraz na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Z wypowiedzi Kierownika OPS wynika, Ŝe co roku 
obserwują większe zainteresowanie podopiecznych pobytem w domu pomocy społecznej,  
a spowodowane to jest głównie starzeniem się społeczeństwa naszej gminy oraz brakiem opieki 
ze strony osób najbliŜszych. Natomiast w dodatkach mieszkaniowych obserwują tendencję 
wzrostową stawek dodatków, spowodowaną znacznym zwiększeniem opłat m.in. za wodę  
i ścieki. Wpływa na to równieŜ trudna sytuacja finansowa mieszkańców spowodowana brakiem 
pracy.  

Reasumując Komisja BudŜetowo-Gospodarcza oceniła pozytywnie działalność Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, nie 
wnosząc uwag.”. 

Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 

 
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

„Analizując sprawozdanie z działalności i z wykonania planu finansowego Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie komisja stwierdza, Ŝe zostało ono 
przygotowane bardzo przejrzyście i uwzględnia pełne informacje o realizowanych zadaniach 
własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
W przedłoŜonym sprawozdaniu szczegółowo opisano działalność statutową Ośrodka oraz 
wykonanie budŜetu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budŜetowej. Uwzględniono 
równieŜ działalność jednostek funkcjonujących przy Ośrodku, tj. Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Centrum Wolontariatu, Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, Klubu Aktywnego Seniora „AS”, a więc instytucji, które niosą pomoc 
szczególnie osobom starszym, osobom niepełnosprawnym i zagroŜonym wykluczeniem 
społecznym, jak równieŜ pozwalają interesująco, przyjemnie i aktywnie spędzić wolny czas. 

Reasumując, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działalność Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, nie wnosząc 
uwag. 

Tym niemniej na posiedzeniu komisji powzięto informacje o problemach finansowych 
związanych z realizacją zadań własnych, szczególnie dotyczących odpłatności gminy za pobyt 
podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych. 
Pomimo złoŜonego przez OPS wniosku o zwiększenie środków na te cele, do końca 2011 roku 
nie otrzymano pełnej wnioskowanej kwoty, co spowodowało powstanie zobowiązań 
wymagalnych. PowyŜsze zobowiązania zostały uregulowane z tegorocznego budŜetu jednostki  
w styczniu br. Komisja uwaŜa, Ŝe środki finansowe zaplanowane w budŜecie jednostki na 2012 
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rok będą niewystarczające, tym bardziej, Ŝe w ramach planowanych kwot na poszczególne formy 
pomocy uregulowano zaległości z roku ubiegłego. Ponadto OPS obserwuje coraz większe 
zainteresowanie podopiecznych pobytem w domu pomocy społecznej, a koszty pobytu w tych 
placówkach są dosyć wysokie. Natomiast kwoty dodatków mieszkaniowych ulegają 
zwiększeniu, które jest spowodowane znaczną podwyŜką opłat m.in. za wodę i ścieki.  

W związku z powyŜszym komisja wnosi o podjęcie działań zmierzających do 
zabezpieczenia w budŜecie gminy niezbędnych środków finansowych przewidzianych na opłaty 
za pobyt osób z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków 
mieszkaniowych. 

Ze względu na rosnące koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej, 
komisja poddaje pod rozwagę utworzenie na terenie gminy Borne Sulinowo gminnego Domu 
Pomocy Społecznej, którego pensjonariuszami byliby podopieczni z terenu naszej gminy. 
Zdaniem komisji warto zastanowić się nad pozyskaniem środków zewnętrznych np. z Unii 
Europejskiej celem zaadaptowania jakiegoś budynku na ten cel. 

Komisja zwraca takŜe uwagę na konieczność remontu dachu na budynku Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyŜ Ośrodek nie jest w stanie zabezpieczyć tak duŜych 
środków na ten cel.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do opinii 
przedstawionych przez przewodniczących komisji Rady Miejskiej, a dotyczących sprawozdania 
z działalności MGOPS za 2011 rok. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji planu finansowego oraz 
działalności merytorycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w roku 2011. 
 
Po tym przystąpił do realizacji punktu obrad pn. „Sprawozdanie z działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2011 rok (w tym: baza podlegająca bibliotece, 
działalność bibliotek, działania w zakresie organizacji imprez) i planowana działalność w 2012 
roku”. 
 
 
Ad 10. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemne 
sprawozdanie dotyczące działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 
2011 rok. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Powiedział teŜ, Ŝe komisje problemowe Rady Miejskiej równieŜ tym tematem się zajmowały  
i zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju  
o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

„Oceniając wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej komisja nie 
stwierdziła przekroczeń w wykonaniu kosztów rodzajowych jednostki.  
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Wykonanie planu finansowego nie budzi zastrzeŜeń, bowiem wszystkie pozycje kosztowe 
zostały wykonane w 100%. 
Z wypowiedzi Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz głównej księgowej wynikało, Ŝe 
jednostka ma płynność finansową i wszystkie rodzaje wydatków są regulowane na bieŜąco. 
Reasumując komisja pozytywnie oceniła działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.”. 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

„Komisja, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie w 2011 roku stwierdza, Ŝe zostało ono bardzo dobrze 
przygotowane pod względem merytorycznym. W sprawozdaniu bardzo szeroko opisano imprezy 
stałe organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, jak równieŜ współorganizowane  
z innymi jednostkami. Na podkreślenie zasługuje fakt podejmowanych działań w zakresie 
pozyskiwania dodatkowych środków na działalność jednostki, bowiem dzięki realizowanym 
projektom nastąpiło poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej jednostki 
(zakupiono niezbędne wyposaŜenie dla działających przy bibliotece klubów, sekcji  
i zespołów).  

Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową 
jednostki i nie wniosła Ŝadnych uwag.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do 
przedstawionego sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie za 2011 rok. 
 
Po tym przystąpił do realizacji punktu obrad pn. „Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2011 rok (w tym: baza podlegająca centrum, działalność 
świetlic wiejskich, działania w zakresie kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez)  
i planowana działalność w 2012 roku”. 
 
 
Ad 11. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemne 
sprawozdanie dotyczące działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2011 
rok. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Poinformował równieŜ, Ŝe temat był analizowany przez komisje problemowe Rady Miejskiej tj. 
Komisję BudŜetowo-Gospodarczą oraz Komisję Rozwoju, a następnie zwrócił się do 
przewodniczących tych komisji o opinie. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

„Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności oraz z wykonania planu finansowego 
Centrum Kultury i Rekreacji za rok 2011, komisja stwierdziła nieznaczne przekroczenia  
w niektórych pozycjach kosztów rodzajowych. Przekroczenia wystąpiły w poniŜszych pozycjach 
planu finansowego: 

1) zuŜycie materiałów i energii – na plan 243.706,-zł wykonano 248.244,11 zł (przekroczono  
o 4.538,11zł), 

2) wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - na plan 655.318,-zł wykonano 
666.499,68 zł (przekroczono o 11.181,68 zł), 

3) inne koszty (wydatki na inwestycje) – na plan 93.749,-zł wykonano 107.439,90zł 
(przekroczono o 13.690,90zł). 

Z analizy wykonania planu finansowego wynika, Ŝe w 2011 r. nastąpił wzrost przychodów 
własnych ze sprzedaŜy usług o kwotę 12.334,-zł.  

Komisja stwierdza, Ŝe w planie finansowym nie uwzględniono kosztu amortyzacji  
w kwocie 92.819,33zł, który to koszt równieŜ ma wpływ na wynik finansowy jednostki. Komisja 
przypomina, Ŝe konieczność rzetelnego wykazywania wszystkich kosztów, równieŜ amortyzacji, 
która jest kosztem niepienięŜnym, zgłaszała Komisja BudŜetowo-Gospodarcza poprzedniej 
kadencji, przy analizie planu finansowego CKiR za 2009 rok. Z wypowiedzi głównej księgowej 
CKiR wynikało, Ŝe ostatni raz amortyzacja była wliczana do planu finansowego na 2008 rok.  
Od 2009 roku Centrum Kultury i Rekreacji wykazuje stratę, która jest ciągniona i na koniec  
2011 r. waha się w granicach 380.000,-zł, z czego 85% stanowi amortyzacja. Natomiast strata 
tylko za 2011 rok wynosi 110.000,-zł. 

W związku z powyŜszym komisja po raz kolejny zwraca uwagę na konieczność 
rzetelnego wykazywania wszystkich kosztów, takŜe amortyzacji, która jest kosztem 
niepienięŜnym, ale skutkuje na wynik działalności jednostki. W sprawie rozwiązania problemu 
dotyczącego amortyzacji komisja zwróciła się do obecnej na posiedzeniu Skarbnik Gminy, która 
oświadczyła, Ŝe w najbliŜszym czasie wróci do tematu. 
Ponadto główna księgowa Centrum poinformowała, Ŝe jednostka nie ma płynności finansowej,  
a przekazywana przez gminę kwota dotacji nie jest w stanie pokryć wydatków  
w zakresie spraw bieŜących, wynikających z działalności statutowej. 

Mając powyŜsze na uwadze komisja sugeruje konieczność podjęcia działań 
zmierzających do poprawienia wyniku finansowego jednostki (zmniejszenia kwoty straty) oraz 
zapewnienia w budŜecie jednostki środków finansowych odpowiadających faktycznym 
potrzebom, które wynikają z prowadzonej działalności. Wypracowane przychody własne nie 
pozwalają na całkowite pokrycie róŜnicy między kosztami poniesionymi w danym roku  
a kosztami wynikającymi z planu finansowego, pomimo starań kierownictwa jednostki  
w kierunku uzyskania jeszcze większych wpływów z usług. 
 Reasumując, pomimo trudnej sytuacji finansowej jednostki, komisja pozytywnie oceniła 
działalność Centrum Kultury i Rekreacji.”. 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię 
komisji o następującej treści: 

„Komisja Rozwoju przyjęła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie, jak równieŜ wyjaśnienia przedstawione przez Dyrektora CKiR i wydała 
opinię pozytywną. 
Sprawozdanie jest dość obszerne i czytelne, zawarto w nim opis imprez organizowanych przez 
CKiR w okresie od stycznia do grudnia ub. roku, zarówno w hali sportowej, jak i w podległych 
świetlicach wiejskich, wykaz zajęć sportowych kierowanych nie tylko do dzieci  
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i młodzieŜy, ale równieŜ osób dorosłych. Przedstawiono takŜe sprawozdanie z działalności 
świetlic wiejskich z terenu gminy Borne Sulinowo.  

Komisja stwierdza, Ŝe biorąc pod uwagę środki finansowe zaplanowane w budŜecie, 
oferta CKiR w zakresie działalności kulturalnej i organizowanych imprez jest na odpowiednim 
poziomie. Za pozytywny przejaw działalności komisja uznaje fakt prowadzenia przez instruktora 
zajęć z muzyki i śpiewu w 11 świetlicach wiejskich, które to zajęcia cieszą się duŜym 
zainteresowaniem w środowiskach wiejskich. Cieszy równieŜ fakt wykonanych prac 
remontowych w świetlicach wiejskich, które w ramach moŜliwości finansowych Centrum były 
przeprowadzane na bieŜąco, zapewniając ich funkcjonowanie na poziomie niezbędnego 
minimum. Tym niemniej komisja wnosi, aby planowane inwestycje dotyczące remontów 
obiektów kulturalnych i sportowych na etapie opracowywania dokumentacji technicznej, były 
konsultowane z zarządzającymi danym obiektem, korzystającymi, jak równieŜ osobami, które 
znają specyfikę danego obiektu. Komisja podaje przykład prowadzonej inwestycji dotyczącej 
modernizacji świetlicy wiejskiej w Liszkowie, gdzie zastosowano ogrzewanie elektryczne, które 
nie zapewnia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach świetlicy w okresie jesienno-
zimowym. 
W związku z przypadającą w roku 2013 rocznicą 20-lecia Miasta Borne Sulinowo, Komisja 
Rozwoju wnosi o zaplanowanie w budŜetach Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej na rok 2013 większych środków finansowych z przeznaczeniem na 
organizację obchodów tej rocznicy.”. 

 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych zapytaniem, czy ktoś chce 
zabrać głos. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe przypomniał sobie uwagi dotyczące funkcjonowania 
Centrum Kultury i Rekreacji, o których nie mówił na posiedzeniu Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej. Stwierdził, iŜ nie wie, jak się odbywa przekazywanie świetlic kolejnym 
administratorkom, ale coś tam jest nie tak. Jego zdaniem powinna być jakaś księga środków 
trwałych bądź rzeczy, które są nabywane, bowiem kaŜda rada sołecka z reguły coś tam do 
świetlicy kupuje. Wie, Ŝe gry i zabawy po jakimś czasie ulegają zniszczeniu, ale w momencie, 
kiedy była przekazywana świetlica w Dąbiu (przed remontem, po remoncie, czy na okres 
zimowy) był aparat fotograficzny zakupiony za około 1000,00zł, a teraz nie ma tego aparatu. 
Jakby był protokół przekazania, Ŝe odbiera go kierownik czy dyrektor, to byłoby czarno na 
białym napisane, Ŝe wzięto aparat. W tym przypadku ktoś go wziął, a mówi się, Ŝe sołtys, a to 
jeden, a to drugi, to ktoś z CKiR i suma sumarum aparat fotograficzny przepadł. Ta sama kwestia 
dotyczy komputerów, bowiem słyszał, Ŝe część poszło do remontu, coś wróciło i aktualnie  
z 4 komputerów są tylko 2. W kaŜdym bądź razie, gdzieś coś wyszło ze świetlicy i do niej nie 
wróciło. Jego zdaniem powinno być protokolarne przekazanie, gdyŜ będzie potwierdzenie, Ŝe 
świetlicowy zdał i komu zdał, a później CKiR z powrotem przekazał świetlicowej. Wówczas 
będzie to uporządkowane i wiadome, Ŝe te rzeczy przechodzą, co na tym wyposaŜeniu jest, a co 
się psuje. Ludzie będą mieli wtedy świadomość, iŜ jest prowadzona ewidencja i nie moŜna sobie 
tak ad hoc traktować pewnych rzeczy. Ponadto poruszył temat funkcjonowania komórki zieleni 
(Pani Piecewicz) w ramach Centrum Kultury i Rekreacji. Wie, Ŝe ta Pani robi duŜo poŜytecznej 
roboty w mieście, natomiast w jego ocenie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest firmą, 
która powinna zajmować się sprzątaniem miasta, upiększaniem terenów, ale teŜ i na terenie całej 
gminy. Z przedstawionego sprawozdania wynika, Ŝe tym jednak zajmuje się Centrum Kultury  
i Rekreacji, czyli sprząta place i te wszystkie inne rzeczy. Myśli, iŜ powiązanie powinno być 
takie, Ŝe sprzęt na pewno PUK ma większy niŜ CKiR. Na koniec stwierdził, iŜ nie upiera się przy 
tym, ale takie jest jego zdanie. 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podsumowując powiedział, iŜ radnemu 
Cywińskiemu chodzi o to, Ŝeby w kaŜdej świetlicy była prowadzona księga inwentarzowa i to 
jest do zrobienia. Odnośnie poruszonej kwestii funkcjonowania komórki zieleni w strukturze 
CKiR powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetowo-Gospodarczej nie zgadzał się ze 
stanowiskiem radnego Cywińskiego w kwestii przekazania tych zadań PUK-owi, bowiem ta 
komórka zieleni wykonuje prace na terenie wielu miejscowości w naszej gminie. Gdyby to robił 
jeszcze dodatkowo PUK, to koszty nasze byłyby znacznie wyŜsze, a na to gminy nie stać. 
Musimy myśleć o tym, jak to robić efektywnie i tanio. 
 
Radny Mariusz Gorgol (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) odnośnie ksiąg inwentarzowych 
powiedział, Ŝe Komisja Rewizyjna w 2008 i 2009 roku przeprowadziła kontrolę w Centrum 
Kultury i Rekreacji. Prosił, Ŝeby zajrzeć do protokołów, w których jest zapisane - co, gdzie i jak 
to powinno być zawarte, czy jest to dopełnione i czy jest w gestii Pani Dyrektor Centrum. 
Prowadzenie ksiąg inwentarzowych jest zadaniem własnym pań, które pracują w świetlicy i one 
za to odpowiadają. Na kaŜdym urządzeniu ma być nadany numer inwentarzowy. Jego zdaniem to 
zapytanie powinno zostać skierowane do Pani Dyrektor Centrum, bo to leŜy w jej gestii. Ponadto 
naleŜy odwiedzać świetlice i doglądać je. Następnie zwrócił się do Skarbnika Gminy, aby 
wypowiedziała się na temat odpisu amortyzacyjnego. Przypomniał, Ŝe Komisja Rewizyjna to 
kiedyś analizowała i wyraziła odmienne zdanie niŜ Komisja BudŜetowo-Gospodarcza. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe temat odpisu amortyzacyjnego 
został przeanalizowany 3 lata temu i nie będziemy do tego wracać. Dyrektor CKiR zna nasze 
stanowisko. Przypomniała teŜ, jak powstały instytucje kultury. Stało się tak, Ŝe gmina powołała 
kiedyś do Ŝycia dwie instytucje kultury nie zastanawiając się, czy to będzie zasadne czy nie 
będzie zasadne. Aktualnie funkcjonują dwie instytucje kultury, z których jedna zajmuje się 
funkcjonowaniem sali gimnastycznej, do której przypisano świetlice, natomiast druga instytucja 
stanowi bibliotekę i jej filie. Przypomniała, Ŝe róŜne były pomysły, takŜe w latach 90-tych 
wiodącym był temat świetlic. Był teŜ pomysł przekazania świetlic radom sołeckim. Świetlice 
wyglądały jak wyglądały i pochłaniają niesamowite pieniądze. Postawiliśmy sobie ambitny plan 
przywrócenia do wyglądu tych świetlic. Prosiła, Ŝeby pamiętać, Ŝe świetlice będą generowały 
koszty, bo trzeba je dobrze wyposaŜyć. Ponadto spływają do nich pewne rzeczy, które kupuje 
rada sołecka, kupuje Urząd Miejski i w bardzo małym stopniu kupuje Centrum Kultury  
i Rekreacji. Centrum Kultury i Rekreacji sprowadza się praktycznie do działalności, którą 
prowadzi na sali i utrzymaniem obiektu, na który otrzymuje środki z Urzędu Miejskiego. 
Praktycznie nie organizuje imprez miejskich, bo są na to wyznaczone środki w naszym budŜecie, 
a które moŜemy przekazać do Centrum i zlecić im taką a nie inną działalność. JeŜeli chodzi  
o utrzymanie terenów zielonych to teŜ była tradycja, której nie zmienialiśmy. W zasadzie trzeba 
by pomyśleć nad zasadnością funkcjonowania dwóch instytucji kultury. Myśli, Ŝe nie powinno 
istnieć Centrum Kultury i Rekreacji, tylko Centrum Sportu i Rekreacji. Wówczas nie byłoby 
problemu z działkami, sprzątaniem i innymi sprawami, bo cała rekreacja naleŜałaby do tej 
instytucji. Zwróciła uwagę, Ŝe nad takim rozwiązaniem naleŜałoby się pochylić, tylko 
przypomniała, Ŝe jak nie ma problemu z wod.-kan., to jest problem z wodą, jak nie ma problemu 
z wodą, to mamy problem z zasobami mieszkaniowymi, a jak nie z zasobami mieszkaniowymi, 
to problem z ogarnięciem sprzątania miasta. Powiedziała, Ŝe my nie zatrudniamy pracowników 
do sprzątania zieleni miejskiej i CKiR nie zajmuje się sprzątaniem. Sprzątaniem zajmuje się 
PUK i za to PUK-owi płacimy jakieś pieniądze. Natomiast komórka zieleni przy CKiR jest 
naszym nowatorskim rozwiązaniem, bowiem zatrudnionych jest 2 pracowników i czynione są 
starania, aby dodatkowo stale byli zatrudniani pracownicy w ramach robót publicznych lub prac 
interwencyjnych. Tym samym przeciwdziałamy bezrobociu i nie generujemy kosztów na 
zatrudnienie pracowników. Gdybyśmy to zadanie przekazali do PUK-u, to Prezes od razu 
policzy stawkę godzinową przez ilość pracowników i po prostu tego nie dźwigniemy. Do tego 
dochodzi jeszcze 23% podatku VAT, bo PUK jest spółką. UwaŜa, Ŝe powinno to pozostać tak jak 
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jest, bo dajemy sobie jakoś radę na terenach zielonych. Odnośnie zakresu działania i braku 
płynności finansowej powiedziała, Ŝe gmina dotuje CKiR kwotą 1.080.000,00zł i zadaniem 
dyrektora jednostki jest odpowiednie gospodarowanie tymi środkami.  
Ponadto stwierdziła, iŜ nie wyobraŜa sobie, Ŝe jeŜeli świetlica w Dąbiu czy w Juchowie 
organizuje jakąkolwiek imprezę, to ma prosić się sprzęt. Myśli, Ŝe w takim przypadku powinna 
być tylko przekazana informacja dyrektorowi Centrum o potrzebie udostępnienia sprzętu i na 
tym koniec. Tak to powinno wyglądać, ale nie jest to temat na sesję. 
 
Prezes Zarządu PUK Otton Wyszomirski odnośnie usług wykonywanych przez PUK powiedział, 
Ŝe PUK jest spółką z o.o. i musi zarabiać. Nie wszystkie roboty, które mogą wykonywać,  
są opłacalne. Tym niemniej zachęcił do korzystania z usług przedsiębiorstwa - Ŝeby nie była 
czarna wizja - za pieniądze, które wystarczą na utrzymanie tej spółki. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podsumowując opinie przedstawione przez 
przewodniczących komisji powiedział, Ŝe wynikł problem dotyczący sporządzania bilansu  
i wykazywania amortyzacji, która ma wpływ na wynik finansowy. Powstał jakiś spór między 
księgowością Centrum Kultury i Rekreacji a podejściem Skarbnika Gminy do tego tematu.  
Po tym udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, aby wypowiedziała się na ten temat. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, Ŝe amortyzacja jest kosztem niepienięŜnym, 
czyli nie wiąŜe się ściśle z wydatkowaniem środków pienięŜnych. Dlatego została wyłączona  
z planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji i jest jak gdyby wyłączona z kosztów. 
Gdybyśmy włączyli amortyzację do kosztów, to musielibyśmy po stronie przychodów znaleźć 
środki na jej pokrycie, czyli albo z dotacji budŜetu gminy bądź z przychodów własnych Centrum. 
Gdybyśmy załoŜyli środki z budŜetu gminy, to te środki nie mogłyby być tak naprawdę nigdy 
wydatkowane, bo z powrotem te koszty by się powiększyły. Po drugie problem z amortyzacją 
zaczął się od chwili, kiedy zaczęto wyposaŜać Centrum Kultury i Rekreacji w majątek. Najpierw 
oddano halę sportową, potem stadion, a następnie świetlice, które po remoncie zwiększyły swoją 
wartość, a takŜe strefy sportowo-rekreacyjne. Dlatego ta amortyzacja z roku na rok jest coraz 
większa. Ten koszt generuje straty z tym, Ŝe instytucja kultury nie jest taką jednostką jak  
w przypadku spółki, bowiem funkcjonuje ona na zupełnie innych zasadach. MoŜe być problem  
z zaciągnięciem kredytu na świetlice przez Centrum, o czym mówiły dyrektor i główna księgowa 
CKiR na posiedzeniu Komisji BudŜetowo-Gospodarczej, ale dla banku wystarczyło tylko 
poręczenie ze strony gminy, tak, jak to robiliśmy poprzednim razem. Wyjściem z sytuacji jest 
być moŜe przejęcie części tego majątku od instytucji kultury z powrotem na mienie gminy,  
a następnie wynajęcie. Prosiła jednak, Ŝeby pamiętać o tym, Ŝe w tej chwili majątek, który 
posiada CKiR, jest majątkiem pozyskanym do projektów, a trwałość tych projektów trzeba 
utrzymać przynajmniej przez 5 lat. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za wyjaśnienie i powiedział, iŜ 
myśli, Ŝe celowe jest rozwiązanie tego problemu, bo jest to dosyć powaŜne. Po tym zapytał, czy 
ktoś z radnych ma jeszcze jakieś uwagi do sprawozdania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, iŜ uwaŜa, Ŝe 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie przyjęła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury 
i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2011 rok. 
 
Po tym ogłosił 10 minut przerwy. 
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Po przerwie Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady i ogłosił, Ŝe 
aktualnie w sesji uczestniczy 10 radnych. Poinformował, Ŝe dwóch radnych opuściło obrady, 
przed tym usprawiedliwili swoją dalszą nieobecność w sesji. 
 
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji 
punktu obrad pn. „Podjęcie uchwał w sprawach”. 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
12.1 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo był opiniowany na posiedzeniach Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju. Poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-
Gospodarcza wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z powyŜszym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt 
uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 10 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 marca 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
12.2 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Silnowie i oznaczonej działką nr 53/11). Następnie poinformował, 
Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 10 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 marca 2012 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
12.3 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie nie 
wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 
rok 2013. 
Powiedział teŜ, Ŝe odnośnie przedmiotowej uchwały na dzisiejszej sesji sołtys sołectwa 
Śmiadowo zgłosił zapytanie, na które otrzymał odpowiedź od Pani Burmistrz. 
Poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię pozytywną i zapytał, czy są 
uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 10 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIX/223/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 marca 2012 r.  
w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
 
12.4 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie (w wysokości 10.000,00zł) i zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza 
równieŜ wydała opinię pozytywną. 
Po tym poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 8 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 
Uchwała Nr XIX/224/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 marca 2012 r.  
w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bornem Sulinowie została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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12.5 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (dot. zwiększenia 
dochodów budŜetu o kwotę 212.549,30zł zmniejszenia dochodów o kwotę 20.000,00zł oraz 
zwiększenia wydatków budŜetu o kwotę 192.549,30zł). 
Po tym poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie proponowane zmiany w budŜecie gminy na 2012 rok, których 
opiniowanie naleŜy do zakresu działania komisji. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos 
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 10 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIX/225/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 marca 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
12.6 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-
2026. 
Po tym poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię pozytywną i zapytał, 
czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 10 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIX/226/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 marca 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2012-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 16 i nr 17 do protokołu. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”. 
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Ad 13. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrali:  
 
- Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski na wstępie powiedział, Ŝe do tego punktu 

chciałby przenieść zapytanie zgłoszone przez radnego Ryszarda Cywińskiego pod adresem 
Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji, a dotyczące prowadzenia ewidencji środków 
trwałych będących w zasobach świetlic na terenie Gminy Borne Sulinowo.  

 
- Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe zapytał o to z tej racji, bo np. był aparat 

fotograficzny, a teraz nie ma po nim śladu. 
 
- Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe skierowane zostanie do 

Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji pisemne zapytanie w tej kwestii. Po tym zapytał, czy 
ktoś z radnych chce zgłosić wnioski, interpelacje i zapytania. 

 
- Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe na ukończeniu są prace związane z opracowaniem 

zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino. Z tego, co 
wie, jutro upływa termin składania pisemnych odwołań odnośnie planu. W związku z tym, Ŝe 
zmiany w tym obrębie dotyczą generalnie firm, które działają na tym terenie, zgłosił prośbę, 
Ŝeby po terminie odwoławczym przyspieszyć temat i moŜliwie szybko zwołać sesję celem 
uchwalenia proponowanych zmian planu dla obrębu Kiełpino. Tak, jak w przypadku planu 
dla Miasta Borne Sulinowo, wiąŜe się to z inwestycjami na tym terenie i próbą pozyskiwania 
środków zewnętrznych. KaŜde wydłuŜenie powyŜej miesiąca czerwca, powoduje utrudnienia 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dlatego zaleŜy na przyspieszeniu tej procedury, bo 
w branŜy drewna, w której pracuje, jest coraz trudniej i nie chce, aby doszło do grupowych 
zwolnień. Aby temu przeciwdziałać planują zmianę profilu funkcjonowania i wprowadzenie 
róŜnych drobnych bocznych gałęzi. ZaleŜy mu, Ŝeby jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi 
uchwalić zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino. 

 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe jeŜeli tylko stosowne terminy 
na to pozwolą, zostanie zwołana sesja w trybie nadzwyczajnym 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe jest jak najbardziej za. 

 
- Radny Zbigniew Maltański zwrócił się z prośbą do Pani Burmistrz i jej zastępcy, aby 

przyjechali do Ośrodka Zdrowia w Łubowie i zobaczyli, jak ten remont przebiega, bo nie 
moŜe Dyrektora ZOZ namówić na zerwanie poniemieckich listew. Robi się ściany w ładnej 
gładzi, natomiast te listwy zostają i wykładzina teŜ, która została połoŜona odwrotną stroną. 

 
- Radny Mariusz Gorgol poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprzedaŜy 

mieszkań w trybie bezprzetargowym, które to zadanie zostało zlecone komisji na ostatniej 
sesji. Protokół z prac komisji wraz z załącznikami został sporządzony, dołączona jest takŜe 
opinia radcy prawnego. PowyŜszy protokół jest do wglądu na stanowisku inspektora ds. 
obsługi Rady Miejskiej i kaŜdy radny moŜe się z nim zapoznać i uzyskać wszelkie 
informacje odnośnie tego tematu. 

 
- Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe jest to dobry pomysł, aby na 

kolejnych posiedzeniach komisji kaŜdy z radnych przeczytał protokół i zapoznał się ze 
sprawą bezpośrednio. MoŜna teŜ wcześniej, przy okazji pobytu w Urzędzie. Po tym 



 21 

przypomniał radnym o obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych za rok 2011 wraz  
z kopiami PIT w terminie do 30 kwietnia 2012 r. 

 
- Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe Borne Sulinowo jest 

miejscowością, w której 30% zajmuje substancja mieszkaniowa, a 70% lasy państwowe. 
Ziemia natomiast odsłania jakieś ciekawostki. Poinformowała, iŜ ci ludzie, którzy chodzą  
z wykrywaczami metalu, znaleźli na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo 2 beczki. Ludzie 
na ten temat będą w Internecie róŜne rzeczy pisać, skoro juŜ dzisiaj była telewizja. Prosiła, 
Ŝeby pamiętać o jednym, Ŝe na tych terenach do wszystkich rzeczy znalezionych - mimo, Ŝe 
moŜe to być beczka z piaskiem w środku - trzeba podchodzić tak, jak do rzeczy 
powojskowych, do materiałów niebezpiecznych. W zaleŜności od tego, jaki to jest materiał - 
a co jest w beczkach, moŜe stwierdzić tylko Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub 
wyspecjalizowane słuŜby wojskowe. 

 
- Radny Dariusz Skiba jako członek Zachodniopomorskiej Rady Ludowych Zespołów 

Sportowych przekazał informację, Ŝe kończąca się 4-letnia kadencja władz 
Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, jest znakomitą okazją do 
złoŜenia szczególnych podziękowań tym samorządom, które najbardziej angaŜowały się we 
współpracę z tą organizacją. Na słowa szczególnych podziękowań zasługują samorządy 
gminne w Płotach, Stargardzie, Nowogardzie, Białogardzie, Dobrej Szczecińskiej, Gryfinie, 
Wałczu i w Bornem Sulinowie. Podkreślił, Ŝe jest to organizacja, która organizuje 9 tysięcy 
imprez rocznie, w których bierze udział pół miliona ludzi. 

 
- Prezes Zarządu PUK Otton Wyszomirski powiedział, Ŝe kończy się jego kadencja w Spółce  

i w związku z tym podziękował Radzie Miejskiej za miłą współpracę w okresie jego pracy. 
Po tym złoŜył na ręce Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Czerniawskiego 
bukiet kwiatów. W dalszej kolejności złoŜył podziękowania Pani Burmistrz i równieŜ 
wręczył jej bukiet kwiatów. 

 
- Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski w imieniu radnych Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie oraz swoim własnym bardzo serdecznie podziękował Prezesowi 
Zarządu PUK Spółki z o.o. Panu Ottonowi Wyszomirskiemu za włoŜony trud, wysiłek, 
energię i zdrowie. Myśli, Ŝe współpraca była dobra, a czasami nawet bardzo dobra. 

 
- Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe wspólnie rozwiązywali wiele 

problemów w róŜnej atmosferze. Nigdy nie spotkała się z odmową lub ze stwierdzeniem, Ŝe 
czegoś nie zrobi, bo mi za to nie zapłacicie. Podkreśliła, Ŝe pełnienie funkcji Prezesa Spółki 
jest bardzo niewdzięczne w sytuacji, gdzie trzeba wypracowywać zysk, nie ma zleceń, 
społeczeństwo nie jest zamoŜne, są opóźnienia w płatnościach. Nie wszyscy obywatele mają 
świadomość, Ŝe za wszystko trzeba płacić. Są mieszkańcy, którzy mają zaległości po 17 i 18 
tysięcy złotych a są to wpływy, które powinien dostawać PUK. Gmina wykazała się 
odpowiedzialnością, przekazując dopłaty na stratę ciągnioną. To pozwoliło Prezesowi 
zakupić zrębkę, która z roku na rok jest droŜsza, a najgorsze jest to, Ŝe dostawcy mają nas 
gdzieś, bo wolą tonami wozić do „Dolnej Odry”. Dla nowego Prezesa będzie wyzwaniem 
zapewnić rytmiczne dostawy zrębki. Ponadto czeka nas reforma i wdraŜanie ustawy 
śmieciowej, a PUK jest za małą firmą, Ŝeby był odbiorcą śmieci i stanął do przetargu. 
Wygrają duŜe firmy, więc PUK powinien starać się tylko o to, Ŝeby być podwykonawcą 
jakiejś firmy. 

 
Radny Ryszard Cywiński zapytał, dlaczego tylko duŜe firmy będą wygrywać przetargi. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe ustawa mówi o warunkach 
szczegółowych, jacy przedsiębiorcy mogą startować do przetargów, z jakim sprzętem. 
Powiedziała, Ŝe Szczecinek teŜ jest za małą firmą.  

 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji punktu pn. „Ustalenie 
terminu następnej sesji”. 
 
 
Ad 14. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe o terminie następnej Sesji Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie radni zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Wiceprzewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XIX Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.40. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 

WICEPRZEWODNICZ ĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
Dariusz Czerniawski 

 
 
 


