
P R O T O K Ó Ł   Nr  XL/2014 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 13 lutego 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XL Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 13 lutego 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, projektantów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w m. 
Dąbrowica, kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek 
pomocniczych gminy, mieszkańców oraz panie i panów radnych.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 14 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. 
 
Zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2014 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XXXVII/2013 z 12.12.2013 r.,  

Nr XXXVIII/2013 z 30.12.2013 r. i Nr XXXIX/2014 z 16.01.2014 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. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z prowadzonej działalności  

w II półroczu 2013 r. 
10. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. 
11. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2014 rok. 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 
dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych  
w miejscowości Dąbrowica; 

2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 53/8 w m. Silnowo); 
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3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 52/3 w m. Kłomino); 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 32 w m. Bornem Sulinowie przy ul. Orła Białego); 

5) dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. części z nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garaŜowym o pow. uŜytk. 
27,50 m2 oznaczonej działką nr 55/123 w m. Borne Sulinowo); 

6) dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1/171 w m. Borne Sulinowo przy  
ul. Lipowej); 

7) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej; 
8) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu; 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych; 

10) ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego 
jednostek pomocniczych gminy; 

11) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso; 

12) zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego  
w postaci produktów Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania ,,Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” na lata 2014-2020 oraz nim nie objętych; 

13) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. 
 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. "Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji 
Rady Miejskiej". 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokoły poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej Nr XXXVII/2013 z 12.12.2013 r., Nr XXXVIII/2013 z 30.12.2013 r. i Nr XXXIX/2014 
z 16.01.2014 r. były wyłoŜone do wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z ich treścią. 
Zapytał, czy są uwagi do protokołów. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołów Nr XXXVII/2013 z 12.12.2013 r., Nr XXXVIII/2013 z 30.12.2013 r.  
i Nr XXXIX/2014 z 16.01.2014 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr  XXXVII/2013 z 12.12.2013 r.,  
Nr XXXVIII/2013 z 30.12.2013 r. i Nr XXXIX/2014 z 16.01.2014 r. zostały przyjęte 
jednogłośnie. 
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Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Po tym zapytał, czy do tego punktu ktoś z radnych chce zadać pytanie. 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady". 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
"W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Opracowała plan pracy komisji na 2014 rok. 
2. Zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 13 lutego 2014 r. 
 
Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok. 
2. Podsumowanie wyjazdowego posiedzenia komisji, na którym dokonano objazdu świetlic 

wiejskich pod kątem bieŜącej działalności świetlic tj. oferty spędzania czasu, wyposaŜenia. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 
dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych  
w miejscowości Dąbrowica; 

2) uchylającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej; 
3) zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego  

w postaci produktów Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania ,,Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” na lata 2014-2020 oraz nim nie objętych; 
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4) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1) podsumowała wyniki kontroli przeprowadzonych przez komisję w Szkole Podstawowej  

w Bornem Sulinowie i w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie; 
2) opracowała plan pracy komisji na 2014 rok. 
 

W dniu 16 stycznia 2014 r. odbyła się Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej (zwołana na wniosek 
Burmistrza Bornego Sulinowa), której tematem było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  

w zakresie doŜywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  
w zakresie doŜywiania "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania" na lata 2014-2020; 

2) upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 
1238); 

3) wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie. 

 

W dniu 29 stycznia br. wpłynęła Uchwała Nr VIII.86.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii  
o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031. 
Po rozpatrzeniu przyjętej przez Gminę Borne Sulinowo wieloletniej prognozy finansowej oraz 
uchwały budŜetowej na 2014 rok Skład Orzekający RIO w Szczecinie pozytywnie zaopiniował 
prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2014-2031.". 
 
Następnie poinformował, Ŝe w dniu 7 lutego 2014 r. do Burmistrza Bornego Sulinowa wpłynęło 
pismo Wspólnoty Mieszkaniowej "Zgoda" w Bornem Sulinowie dotyczące podwyŜki opłat za 
energię cieplną obowiązującą od 1.02.2014 r. Pismo to wpłynęło takŜe do wiadomości Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie. Po tym przeczytał treść pisma w brzmieniu: 
"Działając w imieniu mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej "Zgoda" przy ul. Wyszyńskiego 3 
w Bornem Sulinowie Zarząd oraz członkowie Wspólnoty wyraŜają sprzeciw nieuzasadnionej 
podwyŜce opłat za energię cieplną, która ma obowiązywać od 01.02.2014 r. 
Dziesięcioprocentowa podwyŜka racjonalnie nie jest uzasadniona, poniewaŜ inflacja w roku 2012 
i 2013 była bardzo niska. W październiku 2012 r. podniesiono równieŜ stawki opłat za 
dostarczone ciepło z 51,53zł/GJ na 57,354zł/GJ (podwyŜka o 11,29%). Wysokie koszty opłat za 
centralne ogrzewanie, podgrzanie ciepłej wody oraz wody i kanalizacji zmuszają mieszkańców 
Bornego Sulinowa do oszczędnego zuŜywania ciepłej wody i wyłączanie grzejników c.o., co 
powoduje zmniejszenie wpływów gotówki na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej oraz 
Wodociągów i Kanalizacji. W Bornem Sulinowie mamy równieŜ bardzo wysoką cenę 1 m3 wody 
w porównaniu z innymi miastami i gminami. 
Obecna i dalsze podwyŜki za media nie są do przyjęcia przez społeczeństwo Bornego Sulinowa. 
UwaŜamy, Ŝe sprawą podwyŜek powinna się zainteresować Pani Burmistrz oraz Rada Miasta  
i Gminy Borne Sulinowo.".  
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe pismo zostało podpisane przez Zarząd 
Wspólnoty oraz dołączone zostały podpisy mieszkańców Wspólnoty. 
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W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 7 pn. 
„Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 

 
 
Ad 7. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrali: 
 
− Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka podziękowała pracownikom Urzędu Miejskiego tj. 

paniom z Referatu Podatków i Opłat oraz Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa za bardzo szybkie załatwienie sprawy bowiem do jej obowiązków naleŜało 
rozniesienie nakazów płatniczych. Podziękowała za pomoc i za ludzkie podejście.  

 
− Sołtys sołectwa Krągi Anna Latkowska zwróciła uwagę, Ŝe pkt 4 projektu uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego 
jednostek pomocniczych gminy, który stanowi, Ŝe potrąci się im z naleŜnej diety 70,00zł za 
nieobecność w sesji, jest niezgodny z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. 
Powiedziała, iŜ chciałaby, Ŝeby Rada Miejska wzięła to pod uwagę, bo z pewnością jeŜeli 
uchwała zostanie podjęta w takiej wersji jak otrzymali projekt, to taką uchwałę jako sołtysi 
zaskarŜą. 
 

Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tym projektem uchwały Rada Miejska 
będzie się dzisiaj zajmować i wtedy równieŜ zostanie udzielona odpowiedź na to pytanie. Zapytał, 
czy ktoś chciałby jeszcze w tym punkcie zabrać głos. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głos zabrała Luiza Kostrubiec, która powiedziała, Ŝe 
występuje jako matka dwóch uczniów Zespołu Szkół w Łubowie. Powiedziała, Ŝe swego czasu 
słyszała, iŜ niekoniecznie do końca będzie sprawiedliwe to, Ŝe odbywać się będą w szkole zajęcia 
pozalekcyjne, na które nie będzie organizowany dowóz dzieci. W związku z tym prosiła, Ŝeby 
odpowiedzieć jej na pytanie, jak się ma w takim razie niemoŜliwość uczestniczenia  
w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z wuefu przez okres prawie 2 miesięcy w Zespole 
Szkół w Łubowie ze względu na niską temperaturę na sali gimnastycznej. Być moŜe naleŜałoby 
się zastanowić nad faktem, Ŝe jeŜeli remontuje się salę, która jest przeznaczona do uŜytku 
szkolnego, Ŝeby osoby odpowiedzialne były rzeczywiście odpowiedzialne za pewien stan rzeczy. 
Podnosi ten temat nie dlatego, Ŝe dzieci tych lekcji nie miały, ale Ŝeby przy następnej informacji 
na temat realizacji zadań oświatowych na terenie gminy radni pochylili się nad tym, jaką 
moŜliwość rozwoju mają uczniowie poszczególnych szkół, w jaki sposób są one wykorzystywane 
i jakie jest ich zaangaŜowanie, gdyŜ słyszy, Ŝe szkoły są wyposaŜone, Ŝe uczniowie odnoszą 
sukcesy, ale zdaje sobie sprawę, iŜ odnoszą sukcesy uczniowie jednej szkoły. Zgodzi się z tym, Ŝe 
są najlepsi, ale w sytuacji gdy będzie miała pewność, Ŝe wszyscy uczniowie ze szkół mieli 
naprawdę moŜliwość równych szans. Poinformowała, Ŝe sama z własnej inicjatywy prowadzi 
wraz z kolegą klub sportowy dla dzieci w wieku 7,8 i 9 lat. Są to zajęcia pozalekcyjne, zupełnie 
niezwiązane ze szkołą. Zajęcia odbywają się w środy i w soboty, na 36 chłopców z klas I-III do 
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klubu naleŜy 14 chłopców. Podkreśliła, Ŝe moŜna zorganizować takie zajęcia, robią to 
nieodpłatnie i nie chodzi o to, Ŝeby coś pokazać, tylko Ŝeby te dzieci miały moŜliwość. Stworzyli 
im tę moŜliwość, a rodzice sami dowoŜą dzieci. Jednak szczególną uwagę zwróciła na fakt 
realizacji obowiązkowych zadań dydaktycznych. Ponadto poruszyła temat organizowania 
przetargów na dowóz dzieci do szkoły. Prosiła, Ŝeby przy ustalaniu regulaminu przetargu na 
dowoŜenie dzieci zwrócić uwagę na to, Ŝe nie moŜe być sytuacji, iŜ rodzice dostają o 7.00 rano 
telefon ze szkoły, Ŝe dzisiaj nie będzie dowozu dzieci do szkoły ani odwozu do domu. Niektórzy  
z rodziców pracują i jeŜeli dzień wcześniej będzie wiedziała, Ŝe jej dziecko nie pójdzie do szkoły, 
to będzie mogła opiekę nad dzieckiem załatwić. W przypadku, gdy taką informację otrzymają  
o 7.00 rano, to rodzice zostają postawieni pod ścianą. Poinformowała, iŜ w tym roku taka sytuacja 
miała miejsce jeden raz, bo zepsuł się autokar a przewoźnik stwierdził, Ŝe drugiego autokaru nie 
podstawi. Przypomniała, Ŝe w ubiegłym roku taka sytuacja zdarzyła się kilka razy, bo ze względu 
na duŜy mróz autobusy nie mogły odpalić. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe jego bardziej zastanawia pytanie, 
dlaczego tam było 15 czy mniej stopni Celsjusza, a nie dlaczego dzieci nie ćwiczyły. UwaŜa, Ŝe 
dzieciom nie powinno się w takich temperaturach pozwolić ćwiczyć, a powinno się wszystko 
zrobić, Ŝeby temperatura była adekwatna do prowadzonych zajęć. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe kwestia niedogrzewania sali w świetlicy  
w Łubowie jest znana. W tym przypadku występuje problem tego typu, Ŝe po remoncie 
ogrzewania świetlicy i sali gimnastycznej miało się to odbywać na zasadzie centrali 
wentylacyjnej. W chwili gdy dowiedziano się, Ŝe są jakieś problemy z ogrzewaniem, wezwano 
wykonawcę i nadzór w celu ustalenia przyczyny. Były usterki związane z grzejnikami, teraz one 
funkcjonują, ale nie funkcjonuje centrala w sensie takim, Ŝe nie powoduje wzrostu odpowiedniej 
temperatury zakładanej. Wiemy o tym problemie, kilka spotkań w tym zakresie zostało 
zorganizowanych. Wykonawca się odŜegnuje i udowadnia, Ŝe zrobił to co miał zrobić, projektant 
zaprojektował i praktycznie nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, jaka jest przyczyna. Jest teŜ 
gwarancja wykonawcy i być moŜe będziemy musieli skorzystać z trzeciej strony, która 
rozstrzygnie pewną rzecz. Tak czy inaczej dalej jest zimno, bo przy temperaturze na zewnątrz  
od 0 do -1oC temperatura na sali wynosi 12oC. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwracając się do Zastępcy Burmistrza prosił o mniej 
szczegółów technicznych, które nie rozwiązują nam w Ŝaden sposób problemów. Problem jest 
taki, Ŝe jest zimno i chcemy w miarę wiedzieć kiedy będzie ciepło, kiedy będzie normalnie. To 
jest interesujące i to jest istotą tej sprawy. Natomiast, ile jeszcze będzie tych spotkań, nie bardzo 
jest to waŜne w tej chwili. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iŜ wygląda na to, Ŝe ta centrala nie spełnia swojej 
funkcji i Ŝeby dogrzewać dość szybko tego typu salę będzie potrzebne zainwestowanie w centrale 
nawiewne. Te pomieszczenia w nocy nie są ogrzewane, sala się wyziębia i rano jest juŜ zimno, bo 
po prostu nie funkcjonuje ogrzewanie. Tym niemniej stwierdził, Ŝe pracują nad tym i być moŜe 
skończy się to wygenerowaniem pieniędzy, Ŝeby sprawę załatwić i na pewno w przyszłym sezonie 
było tam ciepło. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie Stanisława Płaszczyńska powiedziała, Ŝe fakty są takie, iŜ w 
momencie gdy był remont i przed remontem na sali panowała temperatura około +5oC. W okresie 
późno jesienno-zimowym, a zima w ubiegłym roku była długa i bardzo mroźna, dzieci w ogóle nie 
ćwiczyły na sali. W dniu 13 listopada 2013 r. sala została przekazana do uŜytku,  
a dzieci ćwiczą drugi tydzień. Wtedy, gdy była późna jesień i mroźna zima na sali temperatura 
wynosiła +4 i + 6oC. W tej chwili dzieci ćwiczą, a na sali jest temperatura +12oC. Ustalili, Ŝe 
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dzieci będą przynosiły dresy i będą w takich warunkach ćwiczyły. W tych warunkach odbywają 
teŜ zajęcia młodsze dzieci z grupy prowadzonej przez Pana Tomka Mazura i Panią Luizę 
Kostrubiec, ale teŜ dzieci ćwiczone przez Panią Martynę Horodek, Panią Barbarę Fryś i Pana 
Marcina Haasa. Po tym powiedziała, Ŝe w planie budŜetu na ten rok jest kwota 100.000,00zł na 
projekt budowy sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Łubowie. JeŜeli jest moŜliwe, Ŝeby 
przyspieszyć budowę sali w Łubowie, to bardzo o to prosiła. Zaapelowała, Ŝeby zrobić wszystko, 
by jak najszybciej został opracowany ten projekt i jeŜeli zostaną uwolnione środki z perspektywy 
2014-2020, Ŝeby je znaleźć. W tej chwili dzieci są pozbawione absolutnie moŜliwości nie tylko 
realizacji podstawy programowej, ale i ćwiczeń. W tej chwili nie ma równieŜ moŜliwości 
dogrzania tej sali. JeŜeli jest temperatura plusowa na zewnątrz, temperatura w pomieszczeniu 
wzrośnie, a jeŜeli nie będzie temperatury plusowej na zewnątrz temperatura w sali będzie się 
utrzymywała w granicach około +10oC. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe słucha tego wszystkiego  
i zastanawia się, czemu ta dyskusja słuŜy. Rozmawiamy o awarii ogrzewania i zastępca tłumaczy 
w czym jest problem. Wykonawca musi w ramach gwarancji problem rozwiązać w najszybszym 
moŜliwym terminie. Przewodniczący RM pytał, kiedy będzie ciepło. Odpowiadam: wtedy gdy 
wykonawca ten problem rozwiąŜe. Stwierdziła, Ŝe robimy to, co jest moŜliwe, działamy sprawnie, 
szybko, Ŝeby wykonawca wykonał poprawki, które powinien bez łaski wykonać. Trudno 
wymagać, aby Gmina inwestowała swoje pieniądze na wymianę instalacji, która jest na gwarancji. 
Mówimy tu o środkach 50.000,00zł,  70.000,00zł, 80.000,00zł. 
Zwracając się do Luizy Kostrubiec powiedziała, Ŝe pracowała w duŜej szkole, ale rok po studiach 
pracowała na wsi, gdzie nie było sali gimnastycznej. Były tzw. zajęcia ruchowe, gry i zabawy 
ruchowe. Nie chce prowadzić dyskusji na ten temat prowadzenia zajęć, bo to leŜy w gestii 
dyrekcji szkoły, aby zorganizować takie zajęcia w szkole, by dzieci nie były zwalniane do domu 
albo przesiadywały w świetlicy. To od dyrektora szkoły zaleŜy, jak te zajęcia w szkole 
zorganizuje, od jego inwencji, od operatywności i współpracy z nauczycielami wychowania 
fizycznego. Poinformowała, Ŝe w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie teŜ sala 
gimnastyczna była niejednokrotnie wyłączona, bo była niedogrzana. Szkoła ta nie ma 
pełnowymiarowej sali, takiej sali nie ma równieŜ szkoła w Silnowie a zajęcia odbywają się w 
miarę normalnie. Jedni idą ćwiczyć na powietrzu, inni na boisku, organizowane są marszobiegi, 
gry i zabawy, ale te zajęcia są zorganizowane. Niedopuszczalne jest, aby przez 2 miesiące dzieci 
pozbawione były jakichkolwiek zajęć sportowych czy ruchowych. Po tym oddała głos 
Sekretarzowi Gminy, Ŝeby odniosła się do problemu dowozu w tym konkretnym zgłoszonym 
przypadku. 
 
Sekretarz Gminy Anna Gałązka odpowiadając na zapytanie rodzica poinformowała, Ŝe na etapie 
przygotowywania przetargu takie sytuacje przewidujemy i kaŜdorazowo w umowie jest zapis 
mówiący o tym, Ŝe wykonawca usługi jest zobowiązany zapewnić transport, zapewnić dowóz 
uczniów do szkół w momencie kiedy autobus uległ awarii. Niestety zdarzają się przypadki zimą, 
Ŝe nie jesteśmy w stanie przewidzieć, iŜ danego dnia rano autobus będzie zamarznięty i nie 
dojedzie po dzieci. Wydaje jej się, Ŝe dzień wcześniej jesteśmy w stanie powiadomić o takim 
fakcie, ale chyba słuszniej było dostać informację w danym dniu, Ŝe nie będzie tego dowozu, niŜ 
Ŝeby dzieci stały na przystanku i oczekiwały na autobus, który nie dojedzie, albo dojedzie za 
godzinę. Natomiast informacja o wszystkich dniach wolnych od zajęć edukacyjnych pozostałych 
ustalonych dodatkowo przez dyrektora szkoły jest umieszczona zarówno w BIP-ie jak i na stronie 
szkoły, a takŜe rodzice otrzymują taką informację na zebraniach w szkole. Na koniec stwierdziła, 
Ŝe są teŜ sytuacje nieprzewidywalne. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie Stanisława Płaszczyńska powiedziała, Ŝe w tym czasie, gdy 
sala nie była czynna, dzieci miały zajęcia w szkole. PoniewaŜ mają dość szerokie korytarze, na 
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tych korytarzach stoją stoły do tenisa stołowego. Dzieci ćwiczyły na terenie szkoły nie zawsze 
ubrane w stroje sportowe. Oświadczyła, Ŝe zajęcia się odbywały, tyle tylko Ŝe nie na sali. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, Ŝe jest absolwentem Szkoły Podstawowej w Łubowie  
i kiedyś zimy nie były takie jak dzisiaj, sali gimnastycznej jako takiej nie było Ŝadnej, a wszystkie 
dzieci ćwiczyły zimą, latem, oczywiście w róŜnych warunkach, i na dworze i w deszczu. Jak był 
wielki mróz, to akurat nie ćwiczyły. Po tym zwrócił się do obecnych i powiedział iŜ uwaŜa, Ŝe  
moŜna w kaŜdej chwili w jakiś sposób wyjść z sytuacji, a nie zganiać, Ŝe nie ma sali. Myśli, Ŝe 
jakby deszcz padał albo było 20 stopni mrozu, to nawet przy temperaturze 12oC na sali jakby 
dzieci się ubrały w dresy, to teŜ jest to łatwiej zrobić na sali jak zrobić to na dworze. Po tym 
nawiązał do poruszonej sprawy dowozu dzieci do szkół. Powiedział, Ŝe gmina musi 
przeprowadzić przetarg i wybiera najtańszego oferenta. Jednak jak patrzy na autobusy 
przewoźnika PKS Koszalin to one nie powinny być dopuszczone do jazdy. UwaŜa, Ŝe czas 
najwyŜszy się zastanowić, czy z takim przewoźnikiem nie zerwać umowy, bo te autobusy robią 
zagroŜenie dla dzieci.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ myśli, Ŝe wrzuciliśmy do jednego worka 
dwie sprawy. Jedną sprawą jest zapewnienie dzieciom wszelkich zajęć i tutaj dyrektor i grono 
nauczycielskie jest od tego, Ŝeby w sytuacji jak na sali nie moŜna ich przeprowadzić to 
przeprowadzić je w jakiejkolwiek innej formie. Drugą sprawą jest to, Ŝe jeŜeli została wykonana 
inwestycja, został zrobiony projekt i to nie funkcjonuje, to on się pyta, jakie działania i kiedy 
doprowadzą do tego, Ŝe będzie to normalnie funkcjonowało. Wie, Ŝe Urząd i pracownicy robią 
wszystko, natomiast radni mają prawo wiedzieć kiedy spodziewamy się, Ŝe będzie lepiej. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Sprawozdania komisji 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z prowadzonej działalności w II półroczu 2013 r.”. 
 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności za II półrocze 2013 r. 
 
Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2013 r. 
przedstawili: 
 
1. Przewodniczący komisji Mariusz Gorgol przeczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

2. Przewodniczący komisji Henryk Sigiel przeczytał sprawozdanie Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 10 pn."Zatwierdzenie 
planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok.". 



9 
 

 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali projekty planów pracy 
komisji Rady Miejskiej na 2014 rok i zapytał, czy są do nich jakieś uwagi. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie 
zatwierdzenie planów pracy trzech komisji stałych Rady Miejskiej: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2014 rok zostały 
zatwierdzone jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu: 
 
1) plan pracy Komisji Rewizyjnej – nr 8; 
2) plan pracy Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – nr 9; 
3) plan pracy Komisji Rozwoju – nr 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Uchwalenie planu 
pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2014 rok”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały 
dotyczący planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok i zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos 
odnośnie przedmiotowego projektu uchwały.  
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XL/479/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2014 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Tomasz Skowronek wznowił obrady i przystąpił do realizacji 
pkt 12 pn. „Podjęcie uchwał w sprawach”. 
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Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr 12/3, 
12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych w miejscowości Dąbrowica. 
Powiedział równieŜ, Ŝe w sesji uczestniczą projektanci planu, którzy odpowiedzą na ewentualnie 
zadawane pytania przez radnych. Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisji wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy ktoś ma pytania. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XL/480/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 
Sulinowo dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych  
w miejscowości Dąbrowica została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 53/8 w m. Silnowo). 
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 Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 



11 
 

 
Uchwała Nr XL/481/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 52/3 w m. Kłomino). 
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 Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XL/482/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 32 w m. Bornem Sulinowie przy ul. Orła Białego). 
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 Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XL/483/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części  
z nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garaŜowym o pow. uŜytk. 27,50 m2 
oznaczonej działką nr 55/123 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 Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XL/484/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 1/171 w m. Borne Sulinowo przy ul. Lipowej). 
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 Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XL/485/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uchylenia 
uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 
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 powiedział, Ŝe komisja równieŜ opiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały i wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XL/486/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 
w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu. 
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 Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XL/487/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
12.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 
w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic  
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
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 Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XL/488/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
12.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia 
wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek 
pomocniczych gminy. Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, iŜ słyszeliśmy dzisiaj ze strony sołtysów, Ŝe uchwała 
podjęta w takiej formie zostanie zaskarŜona. W związku z tym złoŜył wniosek o wycofanie tej 
uchwały z dzisiejszych obrad. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe sołtysi na kaŜdym etapie i w kaŜdej 
chwili mogą zaskarŜyć kaŜdą uchwałę - takie ich prawo. Poinformowała, Ŝe po telefonie sołtysa 
sołectwa Krągi poinformowała radcę prawnego Urzędu oraz Komisję BudŜetowo-Gospodarczą. 
Ponownie zainteresowano się i analizowano ten projekt uchwały. Po tym powiedziała, iŜ 
chciałaby, aby radni wysłuchali opinii radcy prawnego Urzędu, który skontaktował się z biurem 
prawnym Wojewody. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ poniewaŜ radny Maltański złoŜył wniosek 
formalny o wycofanie tego projektu uchwały rozumie, Ŝe taki wniosek mógł zgłosić przy 
przyjmowaniu porządku obrad. Natomiast w tej chwili jest on bezzasadny. Taki porządek 
przyjęliśmy i tę uchwałę moŜemy jedynie odrzucić, jeŜeli taka będzie wola radnych. Chciałby 
uzyskać odpowiedź na to pytanie. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki odpowiedział, Ŝe ten wniosek moŜna zgłosić takŜe w trakcie 
trwania sesji i trzeba go przegłosować w pierwszej kolejności, zanim zostanie przegłosowana 
sama uchwała. Jest to wniosek dalej idący i w związku z tym trzeba go przegłosować. Po tym 
wypowiedział się na temat zasadności i zgodności z prawem tego projektu uchwały. Stwierdził, iŜ 
właściwa jest podstawa prawna, która upowaŜnia radę gminy do ustalenia zasad wypłaty diety dla 
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy oraz ustalenia zasad 
zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych. Rada nie ma obowiązku zapłaty diet i zwracania kosztów 
podróŜy słuŜbowych, gdyŜ jest to fakultatywne upowaŜnienie dla rady gminy. W związku z tym 
tej uchwały moŜna nie podejmować w ogóle. Jeśli jest podejmowana, to określono dosyć szeroko 
w § 1 czynności, za które naleŜy się dieta dla sołtysów, czyli wykonywanie czynności statutowych 
i uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej. Z tym uczestnictwem związane są koszty rozmów 
telefonicznych i dojazdu do siedziby gminy. Z tymi ustępami związane jest potrącenie, o którym 
mowa w ust.4, a więc za nieobecność w sesji sołtys nie poniesie Ŝadnych kosztów dojazdu  
i naleŜy potrącić kwotę 70,00zł. W pozostałym zakresie te 130,00zł naleŜy się, czyli za 
wykonywanie czynności statutowych, które są określone w statucie danej jednostki pomocniczej. 
Wprawdzie w "Gazecie sołeckiej" pojawił się artykuł na temat zasadności wypłaty diet dla 
sołtysów, zasad wypłaty i kiedy nie przysługują takie diety, jednakŜe powołany w tym artykule 
wyrok Sądu Administracyjnego dotyczy innej sytuacji. Chodziło o zaskarŜenie zapisu statutu 
gminy, którym zobowiązano sołtysów do osobistego stawiennictwa na sesjach rady. Tutaj my nie 
zobowiązujemy do stawiennictwa, tylko mówimy, Ŝe za czynność stawiennictwa na sesji 
wypłacamy kwotę 70,00 zł. JeŜeli sołtys się nie stawi, to taka kwota jest potrącana z naleŜnej 
diety. Nie moŜna w tym przypadku mówić o nałoŜeniu jakiegoś obowiązku i sankcji za 
niewykonanie. Dlatego podtrzymuje i wnosi o uchwalenie tego projektu uchwały. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, Ŝe tematem tym zajmowała się Komisja BudŜetowo-
Gospodarcza, w skład której wchodzi 5 radnych. Radnych jest 15, dlatego zasadnym jest ten 
projekt uchwały odrzucić. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnego Maltańskiego i zapytał, czy 
podtrzymuje wniosek o wycofanie z porządku obrad tej uchwały. 
 
Radny Zbigniew Maltański odpowiedział, Ŝe tak. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe nadal ma wątpliwość, gdyŜ wniosek 
radnego Maltańskiego polega na tym, aby w tej chwili wycofać projekt uchwały z porządku sesji. 
Natomiast porządek był juŜ zatwierdzony. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki powiedział, Ŝe wniosek radnego Maltańskiego powinien zostać 
sformułowany ewentualnie w kierunku odrzucenia projektu uchwały a nie wycofania, bo cofnąć 
juŜ nie moŜna, gdyŜ ten projekt uchwały jest w porządku obrad. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poprosił przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię komisji na temat przedmiotowego projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 10 radnych, 
- przeciw głosowało 2 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 
Uchwała Nr XL/489/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu 
wykonawczego jednostek pomocniczych gminy została podjęta i stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
 
12.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zarządzenia 
poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 
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 Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XL/490/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 
wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 
do protokołu. 
 
 
12.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zasad zwrotu 
wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin  
w zakresie doŜywiania ,,Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020 oraz nim nie 
objętych. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XL/491/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania ,,Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” na lata 2014-2020 oraz nim nie objętych została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
12.13 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 
1.048.880,00zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 70.000,00zł). Do projektu uchwały została 
dostarczona autopoprawka wraz z materiałami na sesję.  
PowyŜsza autopoprawka stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną i uwzględniła autopoprawkę. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i uwzględniła autopoprawkę. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok uwzględniający 
autopoprawkę: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XL/492/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 26 i nr 27 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 13 pn."Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 13. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
 
− Radny Zbigniew Maltański zgłosił wniosek, Ŝeby StraŜ Miejska zainteresowała się dworcem 

kolejowym w Łubowie. Powiedział, Ŝe jest tam dach drewniany, który w kaŜdej chwili moŜe 
się zawalić. UwaŜa, Ŝe dobrze by było, Ŝeby StraŜ Miejska zwróciła się do PKP  
o zabezpieczenie tego dachu, względnie szybkie jego rozebranie. Ponadto na ul. Kolejowej 
wycięto drzewa i pozostały pnie o wysokości do 0,5 metra. UwaŜa, Ŝe stwarzają one duŜe 
zagroŜenie, gdyŜ jest to droga wewnątrz wsi i jak były śniegi to nie bardzo było wiadomo, czy 
w tych miejscach jest skarpa od pni czy skarpa ziemi. W związku z tym prosił o zajęcie się 
tym tematem. 
 

− Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe na stronie Urzędu Miejskiego jest informacja  
o programie stworzonym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty a dotyczy 
wyrównywania szans w dostępie do Internetu. Nie wie, czy nasza gmina miała moŜliwość 
uczestnictwa przy tworzeniu tego programu, ale zatrwoŜyła go jedna rzecz. Są tam dwa 
warunki, Ŝeby dziecko mogło otrzymać wyposaŜenie w postaci zestawu komputerowego  
z oprogramowaniem, tj. 1.272,00zł dochód netto na osobę w rodzinie i chyba średnia ocen dla 
ucznia 5,1 albo 5,3. ZauwaŜył, Ŝe sama nazwa "wyrównywanie szans" mówi, Ŝe ci co nie mają 
powinni dostać, bo są gorzej sytuowani. Stwierdził, iŜ uwaŜa, Ŝe te dzieci, które dobrze się 
uczą, gmina w jakiś sposób je dofinansowuje - dostają stypendia. Jeśli mamy te szanse 
wyrównywać to powinniśmy je wyrównywać w taki sposób, Ŝeby wspomagać te dzieci, które 
się starają a nie mają tego sprzętu, u których kryterium dochodowe jest niskie. Prosił, Ŝe jak 
będzie tworzony następny taki program, wziąć pod uwagę albo konsultacje z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej albo z nauczycielami danej szkoły. Jego zdaniem jest to najbardziej 
adekwatna grupa zawodowa, która będzie wiedziała, czy dziecku się naleŜy czy nie. 
Przypuszcza, Ŝe te komputery są 3 w domu i będzie czwartym, albo są 2 i będzie trzeci. 
Starajmy się, Ŝeby wspierać dzieci, które się starają bo nie mają tych moŜliwości, i które chcą 
się rozwijać i uczestniczyć w Ŝyciu szkoły. Poinformował, iŜ słyszał o takich dzieciach, które 
nie mają komputera a dobrze się uczą, nie mają średniej 5,0, chodzą do kawiarenki 
internetowej i lekcje odrabiają. UwaŜa, Ŝe tu powinno być działanie przy realizacji takich 
projektów. Prosił, Ŝeby przy realizacji następnych takich projektów gmina miała realny wpływ 
na to co się dzieje i kto ma co dostać. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe szczegółowych informacji 
moŜe udzielić osoba, która wypracowywała ten program. Propozycja tego programu wystąpiła 
juŜ 3 lata temu, ale nie miał szans się rozwinąć. My jako gmina mieliśmy szansę wejść do tego 
programu i weszliśmy. Po tym oddała głos pracownikowi Referatu Promocji i Współpracy 
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Arkadiuszowi Malarskiemu, aby wyjaśnił kryteria projektu dotyczącego wykluczenia 
cyfrowego, w tym zasady przyznawania komputerów. 
 
Arkadiusz Malarski powiedział, Ŝe jest kilka grup docelowych, które mogą uczestniczyć  
w tym programie i jedną z tych grup są dzieci i młodzieŜ ucząca się, osiągająca dobre wyniki 
w nauce i tam kryterium dochodowe jest określone na poziomie 1.270,00zł miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego przypadającego na 1 członka w rodzinie. Grupa robocza, która 
powstała uznała, Ŝe to będzie najlepsze rozwiązanie, gdyŜ kwestia jest tego typu, Ŝe ten sprzęt 
musi działać przez 7 lat. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝeby pamiętać, Ŝe kryteria do 
wyboru ustala instytucja, która daje pieniądze i ogłasza program. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe ten program powinniśmy nazywać 
preferowanie najlepszych, bo jest wysoka średnia i wysoki poziom dochodu. Gdybyśmy 
obniŜyli poziom dochodu i mogły z tego programu skorzystać osoby będące na granicy 
ubóstwa socjalnego, czy rodziny stale wspomagane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, to liczba tych rodzin byłaby dosyć wysoka. W tym programie kryterium 
dochodowe jest wysokie, ale średnia ocen znacznie zawęŜa, Ŝe dla tych osób, dla których 
rzeczywiście ta pomoc powinna być, nie powinna nazywać się pomoc tylko preferowanie lub 
wspieranie najlepszych. Powiedział, iŜ popiera radnego Gorgola, Ŝe to nie jest wyrównywanie 
szans. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe mogliśmy wejść w ten program 
albo nie wejść, a kryteria ustalił kto inny a nie my. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, iŜ rozumie obawy i zniecierpliwienie dwóch radnych, ale 
uwarunkowania były narzucone gminie. Gmina miała wybór: albo przystępujemy do tego 
programu albo nie. UwaŜa, Ŝe warto, jeśli jest taka moŜliwość, komuś pomóc. W tym 
programie są takie kryteria jakie są, zawsze są problemy i dyskusje i tego nie unikniemy. Tak 
jak Pani Burmistrz wspomniała była taka moŜliwość i uwaŜa, iŜ naleŜy przyklasnąć temu, Ŝe 
gmina przystąpiła do tego projektu. W tym programie jest jeszcze taka sytuacja, Ŝe jak nie 
będzie wytypowanych 30 osób spełniających te kryteria, to będą następne nabory i jednym  
z elementów będzie obniŜenie średniej ocen, bo to moŜemy zmienić. Osobom, które otrzymają 
zestawy komputerowe, gmina będzie pokrywała koszty dostępu do Internetu przez 2 lata. 
Dodał, Ŝe ten zestaw komputerowy jest na jedno gospodarstwo domowe. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, iŜ wszystko potrafi zrozumieć, ale nie piszmy, Ŝe to jest 
wyrównywanie szans, bo to nie jest Ŝadne wyrównywanie szans.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe te uwagi nie naleŜy kierować do 
Burmistrza, tylko do tych, którzy organizują taki projekt. 
 
Radny Dariusz Czerniawski zgłosił uwagę na przyszłość, Ŝe jak będziemy sami konstruowali 
takie programy, np. z Dorzeczem Parsęty bądź z innymi samorządami na terenie 
Województwa Zachodniopomorskiego lub o zasięgu ogólnokrajowym, inicjatywa powinna 
być taka, Ŝe to kryterium dochodowe na członka rodziny powinno być znacznie niŜsze, Ŝeby 
wyeliminować tych, których stać na te komputery.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek kończąc dyskusję powiedział, iŜ rozumie, Ŝe 
wszyscy chcemy jak najlepiej. Jednak czasami jest tak, iŜ ten dochód powoduje, Ŝe dzieci mają 



20 
 

niŜszą średnią, bo czasami nie mają po prostu dostępu. W tym przypadku jest to przystąpienie 
do programu, a nie realizowanie i wymyślanie programów, więc uwaŜa, Ŝe ta dyskusja jest 
trochę akademicka. Natomiast jeŜeli w jakikolwiek sposób będzie moŜna na przyszłość mieć 
to na uwadze, to jest to jego zdaniem bardzo istotne. To, gdzie się jest i w jakich warunkach 
równieŜ powoduje, Ŝe te dzieci mają równe szanse. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 14 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji". 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się na koniec 
marca w czwartek o godz. 14.30. 
 
Ponadto przypomniał radnym o obowiązku złoŜenia oświadczenia majątkowego za rok 2013 wraz 
z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) w dwóch 
egzemplarzach w terminie do 30 kwietnia 2014 r. 
 
 
Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XL Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.10. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 


