
P R O T O K Ó Ł   Nr  XLIII/2014  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 29 maja 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XLIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 29 maja 2014 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku Włodzimierza Fila, 
radnego powiatu Krzysztofa Zająca, Burmistrza Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę 
Gałązkę, 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 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad otrzymali wszyscy radni. Następnie zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad  
w pkt 13 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości połoŜonej w m. Borne 
Sulinowo, w skład której wchodzą działki o nr 43/1, 43/3 i 43/4) ujętego jako ppkt 3, a w to 
miejsce wprowadzenie projektu uchwały w sprawie dzierŜawy na okres do 10 lat nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczeniem 
przynaleŜnym tzw. punktu aptecznego w m. Łubowo). 
Poinformowała, Ŝe projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości uwzględnia działkę połoŜoną 
między dawnym Inkubatorem Przedsiębiorczości a zakładem fryzjerskim, która została wyceniona 
całościowo. Natomiast na posiedzeniu Komisji BudŜetowo-Gospodarczej wskazano, Ŝe część tej 
działki jest zagospodarowana kostką brukową pod parking ogólnodostępny. Dlatego konieczne 
jest wydzielenie tego kawałka nieruchomości i wycenienie tylko tej pozostałej części. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa wniosek dotyczący wycofania z porządku obrad w pkt 13 projektu uchwały  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo ujętego jako ppkt 
3 i wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w sprawie dzierŜawy na okres do 10 lat 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2014 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XLII/2014 z 24.04.2014 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. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg powiatowych 

w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2013 roku oraz planowane do wykonania zadania na 2014 rok.  

10. Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2013 r., plany na rok 2014. 

11. Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2014 rok. 

12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013. 
 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu  

o przeznaczeniu innym niŜ mieszkalne oznaczonego nr 2 wraz z udziałem w częściach 
wspólnych budynku i zabudowanej działce gruntu nr 55/124 w m. Borne Sulinowo); 

2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 37/49 w m. Borne Sulinowo); 

3) dzierŜawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo 
(dot. lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynaleŜnym tzw. punktu aptecznego 
w m. Łubowo); 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 66/2 w m. Rakowo); 

5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i zabudowanej działce 
gruntu nr 154/6 w m. Starowice 7); 

6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem w częściach 
wspólnych budynku i zabudowanej działce gruntu nr 277/2 w m. Silnowo 19); 

7) dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. części tj. 195 m2 z nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 1/153 połoŜonej  
w m. Borne Sulinowo); 

8) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, dla których 
ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

9) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "MontaŜ 
oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo" (w kwocie 487.540,00zł); 

10) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez 
wykonanie ścieŜki spacerowej  "Historia w graffiti" (w kwocie 45.019,39zł); 

11) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. 



3 
 

 
14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. "Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji 
Rady Miejskiej". 
 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr XLII/2014 z 24.04.2014 r. był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość 
zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLII/2014 z 24.04.2014 r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Nr XLII/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 24.04.2014 r. został 
przyj ęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 4  pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym". 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie 
Powiatu”. 
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Ad 5. 
 
W punkcie sesji pn. „Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu” głos zabrał 
radny powiatu Krzysztof Zając, który wypowiedział się na temat dróg powiatowych, którą to 
kwestię poruszali sołtysi na ostatniej sesji. Odnośnie odcinka drogi Juchowo-Radacz, o którym 
mówiła Pani Sołtys sołectwa Radacz poinformował, Ŝe był na drodze wraz z Zastępcą Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku i wyznaczone zostały dwa najgorsze odcinki do 
naprawy (nałoŜenia nakładki), jak równieŜ gdzie miejscami naleŜy zrobić pobocza. Oświadczył, 
Ŝe w tym roku będzie to zrobione. 
W sprawie zwiększenia ilości wody w jeziorze w Juchowie powiedział, Ŝe Spółka ma pozwolenia 
z Urzędu Marszałkowskiego na spiętrzanie tej wody. Poziom tej wody jest tak wysoki, Ŝe 
przelewa się przez drogę co powoduje, Ŝe nie ma tej drogi, a jak mieszkańcy chcą tam zrobić plaŜę 
to nie ma to racji bytu. Dlatego zwrócono się do Dyrektora Ochrony Środowiska z pismem, Ŝeby 
ta uchwała została uchylona i w tym kierunku będą czynione starania. W kwestii pobocza na 
wysokości przystanku PKS w Noblinach powiedział, Ŝe oglądali to miejsce razem z Kierownikiem 
Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie i zostanie to usunięte. Odnośnie 
oznakowania powiedział, Ŝe w tej kwestii wypowie się Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  
w Szczecinku, który uczestniczy w dzisiejszej sesji. W sprawie poszerzenia poboczy drogi 
powiatowej od strony Komorza i Rakowa powiedział, Ŝe zadanie zostanie zrealizowane w miarę 
moŜliwości i posiadanych środków finansowych. Na tym zakończył swoje wystąpienie. 
 
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. Oceniono stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy 

Borne Sulinowo na 2014 rok. 
2. Oceniono realizację zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie utrzymania dróg, ulic  

i placów gminnych w 2013 r., plany na rok 2014. 
3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 29 maja 2014 r., a takŜe projekt uchwały w sprawie dzierŜawy na 
okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo. 

 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Wypracowanie stanowiska komisji w sprawie wniosku adresowanego do Burmistrza Bornego 

Sulinowa oraz Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie o rozwaŜenie moŜliwości nadania Pani 
Mirosławie Łuczak tytułu "Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa". 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, dla których 
ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 
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2) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "MontaŜ 
oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo"; 

3) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez 
wykonanie ścieŜki spacerowej "Historia w graffiti"; 

4) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym przeprowadziła kontrolę w Szkole 
Podstawowej w Juchowie. 
Przedmiotem kontroli była realizacja budŜetu i prawidłowość dokonywania wydatków, 
działalność stołówki, stan zaległości, terminowość regulowania zobowiązań m.in. z tytułu 
podatków i składek ZUS. 
 Zakres kontroli obejmował realizację planu finansowego za 2013 rok oraz za okres  
od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. 
 
Nawiązując do informacji, którą przekazałem na ostatniej sesji Rady Miejskiej a dotyczącej 
wszczęcia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie postępowania w sprawie 
stwierdzenia niewaŜności uchwały Nr XLI/501/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 
27 marca 2014 r. uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od 
nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo informuję, Ŝe Kolegium Izby na 
posiedzeniu w dniu 29 kwietnia br. ostatecznie zbadało przedmiotową uchwałę i nie stwierdziło 
jej niezgodności z prawem. W związku z tym umorzono wszczęte postępowanie w sprawie 
stwierdzenia niewaŜności powyŜszej uchwały. 
 
W dniu 15 maja 2014 r. Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski uczestniczył  
w obchodach XX-lecia Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Bornem Sulinowie. W trakcie uroczystości odebrał Dyplom w uznaniu zasług dla Związku 
przyznany Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie przez Zarząd Główny Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.". 
 
W dalszej kolejności zapoznał obecnych z treścią pisma Komisji Rozwoju Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie adresowanego do Burmistrza Bornego Sulinowa zawierającego stanowisko 
komisji odnośnie nadania Pani Mirosławie Łuczak tytułu "Honorowy Obywatel Bornego 
Sulinowa". PowyŜsze pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy". 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrała Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka. Na wstępie - korzystając z obecności Dyrektora 
PZD - w imieniu Pani Sołtys sołectwa Uniemino zwróciła się z prośbą o przejazd drogą z Silnowa 
do Uniemina. W okolicach Okola robią drogę w lesie i duŜy sprzęt przejeŜdŜa z Silnowa do 
Uniemina. Pobocza są bardzo zniszczone i są trudności w mijaniu się samochodów. Prosiła, Ŝeby 
piasku czy czegokolwiek nawieźć, aby przejazd tą drogą był bezpieczny. 
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W dalszej kolejności w swoim imieniu podziękowała Radzie Miejskiej, Pani Burmistrz, 
Kierownikowi Referatu Inwestycji Panu Krzysztofowi Zającowi za doprowadzenie dróg w jej 
sołectwie do przejezdności i za znaki przy drogach. Ponadto na ręce władz samorządowych 
złoŜyła podziękowania dla Pana Krzysztofa Gemby i jego pracowników, który jest wspaniałym 
wykonawcą robót.  
Następnie zwróciła się do Dyrektora PZD i spytała o znaki w Radaczu tj. wjazd do Radacza, Ŝe 
jest miejscowość i teren zabudowany oraz odnowienie innych starych znaków bądź ustawienie 
nowych, Ŝeby estetycznie wyglądało. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe te wszystkie sprawy drogowe będą 
omawiane w pkt 9, więc Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg będzie miał moŜliwość 
odpowiedzi. Po tym przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna". 
 
 
Ad 8. 
 
Na początku punktu sesji pn. "Wolna Trybuna" Przewodniczący RM Tomasz Skowronek udzielił 
głosu uczniom klasy IIIB Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D 
w Bornem Sulinowie, którzy chcą przedstawić pewien temat. 
 
Jako pierwsza głos zabrała Pani Iwona Gajewska-Tranbowicz - wychowawca klasy IIIB. 
Powiedziała, Ŝe obowiązkiem kaŜdej klasy gimnazjalnej - zanim zakończy swój etap edukacyjny -  
jest zrealizowanie projektu edukacyjnego. Stanęli wi ęc przed koniecznością podjęcia decyzji  
o problemie, jaki chcieliby przyjąć i się z nim zmierzyć. Poinformowała, Ŝe rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej nakłada taki obowiązek na kaŜdego wychowawcę, którego 
zadaniem jest zasugerowanie, poddanie tematu, ewentualnie przyjęcie inicjatywy w ramach 
dyskusji co będzie kwestią takiego projektu. Zajęło to trochę czasu, bo przygotowania do projektu 
rozpoczęli w klasie II, a zakończyli go w lutym br. O wynikach przeprowadzonych szerokich 
analiz poinformowali Panią Burmistrz w liście za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół  
w Bornem Sulinowie. Pani Burmistrz na ich list odpowiedziała bardzo ciepło i zaprosiła na 
najbliŜszą sesję, aby w szerszym gronie o tym projekcie opowiedzieć. Na koniec powiedziała, Ŝe  
o szczegółach opowiedzą uczniowie. 
 
Uczniowie klasy IIIB Gimnazjum podziękowali Pani Burmistrz za zaproszenie. Stwierdzili, iŜ jest 
im bardzo miło, Ŝe mogą pokazać efekty swojej pracy przy realizacji projektu edukacyjnego, który 
zatytułowali "Daj głos miastu". Chodziło o to, Ŝeby przedstawić diagnozę potrzeb mieszkańców 
miasta tj. co doceniają w mieście, co dostrzegają, co się podoba, a co moŜna jeszcze zmienić, Ŝeby 
Ŝycie w mieście było jeszcze lepsze. W tym celu przeprowadzili ankietę, podzielili klasę na 4 
zespoły i kaŜdy z zespołów zajmował się innym przedziałem wiekowym ankietowanych (grupa I - 
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, grupa II - liceum oraz młodzi do 25 roku Ŝycia, 
grupa III - dorośli i grupa IV - seniorzy). W dalszej kolejności przedstawili wyniki projektu. 
Pierwszym obszarem badań było to, jak spędzamy czas wolny w mieście. Uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum wskazywali na spotkania u znajomych, przebywanie na podwórku. 
Uczniowie liceum i osoby do 25 roku Ŝycia wskazywali na kino, teatr i koncerty, do których 
jednak mają utrudniony dostęp. Dorośli mówili o aktywnym wypoczynku i o tym, Ŝe zajmują się 
swoimi rozrywkami, wyjeŜdŜają za miasto. Seniorzy działają w klubie seniora lub uniwersytecie 
trzeciego wieku, a takŜe korzystają ze ścieŜek spacerowych. Kolejnym obszarem badań było to, co 
doceniamy. MłodzieŜ i uczniowie liceum wskazywali na Orliki, halę sportową, place zabaw. 
Dorośli i seniorzy docenili trasy turystyczne, parki, ścieŜki spacerowe. Wszyscy docenili obecność 



7 
 

lasu i jeziora. Natomiast odnośnie tego co brakuje i co się nie podoba mieszkańcom miasta I grupa 
wiekowa wskazywała na mało atrakcji w ferie zimowe i przewagę zajęć dla starszych dzieci. II 
grupa wiekowa mówiła o zbyt małej ilości miejsc pracy, a takŜe sklepów o szerszym 
asortymencie. Wymieniali równieŜ kluby, imprezy, punkty gastronomiczne. III grupa - dorośli 
wskazywali na pustostany i niezagospodarowane tereny. IV grupa - seniorzy mówili o psich 
odchodach, wszystkiego rodzaju zanieczyszczeniach i o pustostanach. Jeśli chodzi o propozycje 
zmian dzieci i młodzieŜ wymieniali budowę lodowiska, skateparku, kina np. DKF-u. Starsza 
młodzieŜ mówiła o strzelnicy, skałkach wspinaczkowych, klubo-kawiarniach, a takŜe  
o wyremontowaniu dróg bocznych. Natomiast seniorom bardzo by się podobało, gdyby zaczęto 
organizować wycieczki, mówiono takŜe o budowie kina i o podłączeniu oświetlenia nad jeziorem. 
Na koniec uczniowie podkreślili, Ŝe bardzo doceniają zmiany, jakie zaszły w mieście w ostatnich 
latach. śyczyli sukcesów w dąŜeniu do celu, Ŝeby miasto dalej się rozwijało. Na tym uczniowie 
klasy IIIB Gimnazjum zakończyli swoje wystąpienie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował uczniom za to, co zrobili i co 
podpowiadają. Podziękował równieŜ Pani Burmistrz, Ŝe umoŜliwiła to dzisiejsze spotkanie. 
Powiedział, iŜ zazdrości, Ŝe mają takie spostrzeŜenia i zaprosił w następnej kadencji, Ŝeby byli 
tutaj z nami. Po tym udzielił głosu Pani Burmistrz. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska na wstępie pogratulowała Pani Iwonie Tranbowicz, 
która jak przyjmuje nowy rocznik i wypuszcza rocznik mówi, Ŝe ma zaszczyt prowadzić taką 
klasę. Klasy, której jest wychowawcą, przejawiają mnóstwo inwencji, są społecznikami, są obecne 
wszędzie przy kaŜdego rodzaju konkursach, akademiach i za to jej serdecznie podziękowała. 
Podziękowała równieŜ uczniom i stwierdziła, Ŝe mamy fantastyczną młodzieŜ i moŜemy się tym 
szczycić. MoŜemy przede wszystkim szczycić się tym, Ŝe atmosfera szkół w mieście sprzyja 
rozwijaniu zainteresowań. Podkreśliła, Ŝe ona równieŜ widzi takie potrzeby, o których mówili 
uczniowie. Wszystkim nam - następcom równieŜ - zaleŜy, Ŝeby to miasto się rozwijało. Miasto 
moŜe rozwijać się w granicach tych finansów, którymi będziemy dysponować. Odniosła się do 
poruszonej kwestii braku kina w mieście. Powiedziała, Ŝe próbowano uruchomić kino, mamy 
sprzęt profesjonalny do udostępniania seansów filmowych, mamy osobę chętną do 
przeprowadzenia DKF-ów, ale było bardzo kiepskie zainteresowanie. Zwróciła uwagę, Ŝe nie 
zawsze chciejstwo oznacza chęć skorzystania. Poinformowała, Ŝe nic nie stoi na przeszkodzie, 
Ŝeby w tej sprawie skontaktować się z Panią Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 
Sulinowie, która praktycznie moŜe w ciągu 3 tygodni uruchomić DKF w Bornem Sulinowie. 
Skatepark jest moŜliwy do zrealizowania w następnym programowaniu. Radni muszą 
zaakceptować taką inwestycję w budŜecie. Odnośnie oświetlenia jeziora powiedziała, Ŝe  
w tym roku na terenie gminy będzie instalowanych 50 lamp hybrydowych, które nie będą nas 
kosztować w eksploatacji, bo prądu nie będą ciągnąć, a zastosowana zostanie energia odnawialna. 
Takie dwie lampy staną nad jeziorem, w tym jedna na tzw. "plaŜy słonecznej", a druga przy 
Zatoce Zielonej - tam gdzie plac zabaw. Oprócz tego Pan Kolanowski na terenie dzierŜawionym 
od gminy ustawia lampy i ten teren równieŜ będzie oświetlony jeszcze w tym roku. Obiecywać 
jest bardzo łatwo, realizować trudniej, gospodarujemy tym co mamy, wyszliśmy na prostą, 
radzimy sobie z finansami, rozwija się współpraca z sołectwami, które zaangaŜowały się w pracę 
społeczną. Natomiast długo, długo jeszcze gmina na pewno nie będzie w stanie inwestować  
w obiekty, które generować będą koszty (np. lodowisko, basen, kino). Ponadto jest za tym, Ŝeby 
docelowo w przyszłej kadencji pomyśleć o stworzeniu Rady MłodzieŜy, która byłaby organem 
doradczym. Na koniec jeszcze raz pogratulowała młodzieŜy inwencji i podziękowała za uwagi. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano.  
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Informacja 
Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja zadań inwestycyjno-remontowych  
w 2013 roku oraz planowane do wykonania zadania na 2014 rok". 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Borne Sulinowo.  
Informacja zawierająca wykaz wykonanych robót w 2013 r. oraz planowanych inwestycji  
w 2014r. na terenie Gminy Borne Sulinowo, przygotowana przez Powiatowy Zarząd Dróg  
w Szczecinku, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Gościmy równieŜ Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku Włodzimierza Fila, 
któremu moŜna zadawać pytania. 
 
Przed tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego 
Zarządu Dróg w Szczecinku. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil na wstępie powiedział, Ŝe radni dostali informację, która w 95% 
jest pełna, gdyŜ kiedy była przygotowywana jego nie było. Oprócz tych rzeczy, które zostały 
wymienione, były zrobione jeszcze dwie nakładki: przed skrzyŜowaniem na Starowice przy 
przepuście i w Silnowie za przejazdem kolejowym. Stwierdził, Ŝe nie będzie się odnosił do tego, 
co w informacji zostało napisane, a jak są ewentualnie jakieś do tego pytania, prosił o ich 
zadawanie. Powiedział, Ŝe największą inwestycją w ubiegłym roku na terenie Gminy Borne 
Sulinowo była przebudowa drogi w Starowicach. W dalszej kolejności przedstawił zadania, które 
są planowane do wykonania na rok 2014. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja na 
przebudowę drogi przy ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie. Poinformował, Ŝe przywiózł 
dzisiaj koncepcję, który zostawi w Urzędzie Miejskim celem konsultacji. Prosił, aby przez tydzień 
kto jest zainteresowany przyszedł do Urzędu, przejrzał tę koncepcję i wniósł ewentualne uwagi. 
Umowa z wykonawcą jest taka, Ŝe cała procedura łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
musi zostać zakończona do 25 września br., bo do 30 września jest termin złoŜenia wniosku do 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ma nadzieję, Ŝe w międzyczasie powiat  
z Gminą Borne Sulinowo zawrze stosowne porozumienie, bowiem te inwestycje wykonywane są 
w tzw. partnerstwie. Zazwyczaj jest tak, Ŝe 50% środków daje program, a pozostałe 50% dzielą 
między siebie beneficjenci. Aktualnie trwają prace, aby ulica Wojska Polskiego miała stosowne 
parametry i rozwiązywała problemy komunikacyjne Bornego Sulinowa. Stwierdził, iŜ uwaŜa, Ŝe 
w przyszłym roku nie powinno być problemów z Narodowym Programem Przebudowy Dróg 
Lokalnych tak, jak to miało miejsce w tym roku. Jesienią było jedno rozdanie, drugie w kwietniu  
i jeszcze do tej pory nie zakończyła się procedura przetargowa związana z inwestycją, która 
będzie wykonywana w Gminie Szczecinek tj. przebudowa przejścia przez miejscowość Turowo. 
Na przyszły rok są zagwarantowane większe środki finansowe i ma nadzieję, Ŝe znajdziemy się  
w ocenie dosyć wysoko i będziemy mogli tę inwestycję zrealizować. 
Inne rzeczy, które będą wykonywane na terenie Gminy Borne Sulinowo to budowa 2 chodników, 
a mianowicie w m. Dąbie ok. 80 mb. (do zadania przystąpią pod koniec czerwca br.) i w m. 
Juchowo ok. 200 mb. Przewidziane są teŜ do wykonania następujące nakładki na drogach 
powiatowych: w Silnowie 259 mb., między  m. Kądzielna a Juchowem 365 mb., w Noblinach 210 
mb., w kierunku na Dąbie za skrzyŜowaniem w bukowym lesie 508 mb. i Radacz-Obrąb na dwóch 
odcinkach o łącznej długości 237 mb. Te nakładki będą realizowane na przełomie miesięcy 
sierpnia i września br., w przyszłym tygodniu Zarząd Powiatu Szczecineckiego uruchomi 



9 
 

procedurę przetargową. Oprócz tego będą wykonywane wszystkie sprawy utrzymaniowe,  
w przyszłym tygodniu zaczną wykaszanie poboczy dróg powiatowych. 
W dalszej kolejności udzielił odpowiedzi na poruszone tematy przez Panią Sołtys sołectwa 
Radacz: 
1. Odnośnie drogi na odcinku Silnowo-Uniemino powiedział, Ŝe był na tej drodze miesiąc temu  

i wówczas nie było na niej śladów, Ŝe cięŜki sprzęt niszczy te pobocza. Jednak w związku  
z informacją powziętą na dzisiejszej sesji, skieruje kierownika z Łęknicy, aby zobaczył co 
moŜna zrobić. Dodał, Ŝe piasek tego problemu nie rozwiąŜe. 

2. W sprawie znaków drogowych powiedział, Ŝe jest to problem całej sieci dróg powiatowych 
liczącej ponad 500 km. W wielu miejscach występują jeszcze stare znaki; sukcesywnie na ile 
jest to moŜliwe wymieniają na nowe znaki. Powiatowy Zarząd Dróg dysponuje określonym 
budŜetem i mimo Ŝe tegoroczny sezon zimowy mocno ich nie nadszarpnął, to pewne wydatki 
trzeba było ponieść, jednak nie takie jak w roku ubiegłym, bo po ubiegłorocznym sezonie 
równowagi nie złapano. Poruszył takŜe kwestię kiedy wymieniają znaki. Zwrócił uwagę, Ŝe są 
rzeczy, które najpierw trzeba wykonać, a te prace wykonują ci sami ludzie, tj. naprawy 
cząstkowe dróg i ustawianie znaków. Podkreślił, i Ŝ najpierw naleŜy wykonać te rzeczy, aby 
ludzie sobie nie rozbijali samochodów. Aktualnie robią remonty cząstkowe grysami i emulsją, 
po niedzieli rozpoczną wykaszanie poboczy, a jak z tym się uporają dopiero będą wykonywali 
inne zabiegi np. wykaszanie, obcinanie odrostów, wymianę znaków. Poinformował, Ŝe dobrze 
układa się współpraca z drogami krajowymi, w związku z czym część znaków pozyskują od 
nich, bo oni częściej wymieniają znaki. Prosił o cierpliwość i zaznaczył, iŜ ma świadomość 
tego, Ŝe trzeba wymieniać znaki, bo to nie tylko kwestia estetyki, ale i bezpieczeństwa. Ma 
świadomość równieŜ tego, Ŝe wszystkich nie usatysfakcjonuje. Po tym prosił o ewentualne 
pytania. 
 

Radny Dariusz Czerniawski zwracając się do Dyrektora PZD, który mówił o wykonaniu 
dokumentacji na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie zgłosił uwagę, aby przy 
projektowaniu uwzględnić problem, który występuje na wysokości stacji benzynowej. Po 
nieduŜych opadach deszczu zbiera się tam bardzo duŜo wody. Prosił, Ŝeby nad tym się zastanowić, 
bo kiedyś taki problem był na Al. Niepodległości na wysokości Nadleśnictwa. Powiedział,  
iŜ mówiąc o tym dmucha na zimne, Ŝeby droga była ładna. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, Ŝe w Łubowie na rampie kolejowej jest złoŜone 13,5 tys. 
ton tłucznia ze skał dolomitowych z przeznaczeniem na remont drogi. Remont ten wykonuje firma 
z Bobolic i jeździ cięŜkim sprzętem przez pierwszy przejazd kolejowy. Przy wysokich 
temperaturach wjeŜdŜa w pierwszy łuk na przejazd (tam juŜ droga się rozjeŜdŜa), drugi zjazd  
w prawo na drogę krajową (ul. Strzelecka) - tam teŜ kołami rysuje. UwaŜa, Ŝe moŜna poprosić 
kierownika tej firmy z Bobolic, aby te samochody skierować na ten drugi przejazd kolejowy, bo 
na tym drugim przejeździe kolejowym jest o tyle lepiej, Ŝe samochody z tłuczniem zjeŜdŜają na 
drogę ułoŜoną z kamienia. Ulica Strzelecka jest dość wąska, przed Ośrodkiem Zdrowia jak lekarz 
przyjmuje staje duŜo samochodów i wtedy robi się tam kocioł. Prosił Dyrektora PZD, aby podjął 
interwencję w tej sprawie. 
 
Sołtys sołectwa Juchowo Irena Lis zapytała, w którym miejscu będzie układane te 200 mb 
chodnika. Dodała, iŜ słyszała, Ŝe miało być 900 mb. chodnika. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, Ŝe chodnik będzie budowany w okolicach szkoły. 
 
Sołtys sołectwa Juchowo Irena Lis powiedziała, Ŝe najgorszy chodnik jest w okolicach jeziora  
i tam moŜna nogę złamać. Mieszkańcy juz tyle lat czekają na ten chodnik. 
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Dyrektor PZD Włodzimierz Fil powiedział, Ŝe chodnik w miejscowości będzie wymieniany 
cyklicznie, ale najpierw tu gdzie przystanek autobusowy i wejście do szkoły. 
 
Więcej głosu nie zabierano.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg 
za wszystkie informacje uzupełniające. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów 
gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2013 r., plany na rok 2014". 
 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni wraz z materiałami na sesję 
otrzymali informację na temat utrzymania dróg, ulic, placów gminnych i realizacji zadań 
inwestycyjno-remontowych w 2013 r., plany na rok 2014.  
Informacja na temat utrzymania dróg, ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjnych 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnie zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
w brzmieniu: 

"Komisja BudŜetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją na temat utrzymania dróg, 
ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w 2013 roku oraz 
planowanych i częściowo zrealizowanych zadań na 2014 rok. 

Przewidziane do realizacji zadania w 2013 roku zostały zrealizowane zgodnie  
z ustalonym planem w odniesieniu do przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo środków 
finansowych na te zadania. 

Natomiast planowane na 2014 rok zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych równieŜ 
zostały dostosowane do uchwalonych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo środków finansowych  
i są zadowalające w stosunku do moŜliwości finansowych. 

Reasumując Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała realizację zadań 
dotyczących utrzymania dróg gminnych w 2013 roku oraz planowane i częściowo zrealizowane 
zadania w tym zakresie przewidziane na 2014 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe informacja na temat utrzymania 
dróg, ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w 2013 r., planów 
na rok 2014 została przyjęta. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych 
przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok". 
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Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemną informację  
o stanie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2014 rok. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię na temat 
stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, przyjętych w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2014 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Komisja BudŜetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją o stanie przygotowania  
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok, 
przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie wg 
stanu na dzień 30 kwietnia 2014 r.  
 W oparciu o dane zawarte w informacji i wyjaśnienia Kierownika Referatu Inwestycji 
komisja stwierdza, Ŝe większość zadań inwestycyjnych została uruchomiona, wyłoniono 
wykonawców oraz podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych. 
Ponadto większość z planowanych na 2014 rok inwestycji będzie wykonywana w III i IV kwartale 
br. 
 Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do stopnia realizacji 
zadań inwestycyjnych i pozytywnie oceniła stan realizacji tych zadań na dzień posiedzenia 
komisji.". 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać w tej sprawie 
głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe informacja o stanie przygotowania  
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok 
została przyjęta. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla 
Gminy Borne Sulinowo na rok 2013.". 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Borne Sulinowo. W sesji uczestniczy 
równieŜ Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi bądź pytania do przedstawionej oceny 
zasobów pomocy społecznej. 
 
PowyŜsze opracowanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miejskiej  
z prośbą, aby udzielił głosu Pani Sołtys Sołectwa Nobliny, która ma do przekazania waŜną 
informację, a spóźniła się na sesję bo miała jeszcze zajęcia w szkole. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek udzielił głosu Sołtys Sołectwa Nobliny. 
 
Sołtys Sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec poruszyła sprawę osób skazanych, którzy zostają 
przydzieleni sołtysom do pracy w danych miejscowościach. Osobiście chciałaby wyzbyć się tego 
problemu, bo problem zaczyna być tak dotkliwy, Ŝe aktualnie toczy się postępowanie policyjne, 
poniewaŜ podejrzewa i ma powody do tego, bo wybito szybę w jej samochodzie. Podejrzewa, iŜ 
jest to skutkiem tego, Ŝe nie podpisała swego czasu dokumentu osobie skazanej, która miała 
odpracować godziny w Sołectwie Nobliny, bo po prostu ta osoba nie stawiała się do pracy. 
Poinformowała, Ŝe w tej sprawie rozmawiała z Panią Sędzią i w dniu rozprawy zadzwoniła do niej 
o potwierdzenie tego faktu. Dla niej jest to problem, w tej chwili ma 1 osobę skazaną , jest to orka 
na ugorze bo uwaŜa, Ŝe Sąd kaŜe ją za czyjeś przewinienia. Zaczyna się martwić o swoje mienie  
i ma nadzieję, Ŝe to tylko na tym się skończy. Jeśli jest to moŜliwe, prosiła o wystosowanie pisma 
do Sądu Rejonowego, Ŝe nie chcą osób skazanych. Stwierdziła, Ŝe jest sołtysem po to, Ŝeby 
działać na rzecz wsi i jak będzie trzeba to sama posprząta. Nie chce, Ŝeby ktoś rościł do niej 
pretensje, bo zaczyna robić się niebezpiecznie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, Ŝe korzystamy z kaŜdej siły roboczej. Są 
gminy, do których zwozi się więźniów nawet z zakładów karnych, przykładem jest Gmina 
Grzmiąca. W tym przypadku zwracają się do nas Sądy, kuratorzy równieŜ, gdzie mają skazanych, 
u których wyrok jest zamieniony na godziny do odpracowania. To nie są duŜe wyroki kryminalne. 
Jednak problem moŜemy mieć w kierowaniu następnych osób do sołectw i trzeba będzie temu się 
przyjrzeć. Umawiamy się z sołtysami, Ŝe nie chcą w swoich sołectwach osób skazanych. 
 
Sołtys sołectwa Jeleń Andrzej Siatkowski podał przykład, Ŝe człowiek odsiedział swoje, a on 
samochód ma porysowany i dalej się mszczą na nim, Ŝe syna posadził. Dzisiaj podpisał godziny 
do odpracowania przez skazanego, ale nie chce takich osób u siebie przyjmować. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i poinformował, Ŝe w sesji uczestniczy 12 
radnych. Po tym przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach". 
 
 
 
Ad 13. 
Podjęcie uchwał. 
 
13.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu o przeznaczeniu innym 
niŜ mieszkalne oznaczonego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i zabudowanej 
działce gruntu nr 55/124 w m. Borne Sulinowo). 
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Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Zbigniew Adamczyk poinformował, 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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIII/515/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Po podjęciu powyŜszej uchwały Przewodniczący RM poinformował, Ŝe na obrady przybył radny 
Henryk Sigiel, w związku z czym aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych. 
 
 
13.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej działką nr 37/49 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIII/516/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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13.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
niemieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynaleŜnym tzw. punktu aptecznego w m. Łubowo). 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIII/517/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 66/2 w m. Rakowo). 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIII/518/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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13.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego nr 1 wraz 
z udziałem w częściach wspólnych budynku i zabudowanej działce gruntu nr 154/6 w m. 
Starowice 7) 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIII/519/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego nr 4 wraz 
z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i zabudowanej 
działce gruntu nr 277/2 w m. Silnowo 19). 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIII/520/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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13.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 195 m2 
z nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 1/153 połoŜonej w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną pod warunkiem wyłonienia dzierŜawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
  
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zwrócił się do Przewodniczącego RM, aby udzielił głosu 
Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystał na tę prośbę i udzielił głosu Kierownikowi 
Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Aneta Lisowska powiedziała, Ŝe kwestia 
dotyczyła uzgodnienia tej dzierŜawy ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Wrzosowej. Działka 
leŜy w sąsiedztwie pomiędzy działką wspólnoty a działką osoby prywatnej. Poinformowała, Ŝe 
wspólnota w 2011 roku zrezygnowała z dzierŜawy tego terenu. W archiwach dokumentów 
wyszukała taką rezygnację i wczoraj równieŜ poprosiła zarząd wspólnoty o wystawienie takiej 
opinii. Na dzień sesji dysponuje deklaracją, Ŝe Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Wrzosowej nie jest zainteresowany dzierŜawą tego terenu. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iŜ wniosek z tego, Ŝe uchwała moŜe być tylko 
dla jednego dzierŜawcy i moŜna tę dzierŜawę zrealizować. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ jest zaskoczony, bo skoro te fakty były znane, to 
dlaczego nie zostały przedstawione na posiedzeniu komisji. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Aneta Lisowska powiedziała, Ŝe na komisji 
tej informacji nie miała, nie była w posiadaniu dokumentacji archiwalnej. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe ta informacja jest z 2011 r., więc ta sama dzierŜawa. 
Jest mocno zaskoczony, Ŝe takie działanie, a na komisji wyjaśniał dlaczego tak, bo mieszkańcy ul. 
Wrzosowej, gdy ostatnio ten teren był wydzierŜawiony, mieli pretensje do Rady Miejskiej, Ŝe ich 
nie zapytano, czy teŜ są zainteresowani dzierŜawą przedmiotowego terenu. Stwierdził, iŜ tu czegoś 
nie rozumie, bo przygotowuje się uchwałę nie mając pełnej informacji. On wszystko rozumie  
i wszystko moŜna zrobić, ale na czas to zrobić a nie dopiero na posiedzenie Rady Miejskiej, bo był 
czas w trakcie przygotowywania uchwały. Ponadto skoro przedmiot sporu ze wspólnotą przy ul. 
Wrzosowej był znany, to wcześniej powinno się wystąpić o opinię, a nie dopiero po posiedzeniu 
Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przerwał dyskusję i powiedział, Ŝe ta dyskusja nie 
dotyczy w tej chwili uchwały. JeŜeli jest taka potrzeba to będziemy ją kontynuować w punkcie 
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sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". Po tym prosił o wystąpienia dotyczące 
projektu uchwały. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 
Uchwała Nr XLIII/521/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, dla których ustalony plan zajęć jest 
róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 
Po tym zwrócił się o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIII/522/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, dla których 
ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
13.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach 
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "MontaŜ oświetlenia drogowego  
i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo"  
(w kwocie 487.540,00zł). 
Po tym zwrócił się o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIII/523/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
pt. "Monta Ŝ oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Borne Sulinowo" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 
 
13.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. Promocja lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez wykonanie ścieŜki spacerowej  "Historia 
w graffiti" (w kwocie 45.019,39zł). 
Po tym zwrócił się o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 



19 
 

- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIII/524/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
pt. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez 
wykonanie ścieŜki spacerowej "Historia w graffiti" została podj ęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
13.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 
232.441,90zł oraz zwiększenia wydatków o tę samą kwotę). 
Po tym zwrócił się o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIII/525/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 22 i nr 23 do protokołu. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 14 pn."Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych". 
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Ad 14. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
 
− Radny Dariusz Czerniawski - nawiązując do tego co wcześniej powiedział odnośnie projektu 

uchwały w sprawie dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo - zwrócił się z prośbą do Zastępcy Burmistrza Bogdana Korpala, aby 
przygotowywać projekty uchwał w sposób nie budzący takich niejasności. Było to dla niego 
trochę dziwne, bo na posiedzeniu komisji nie mieli informacji, którą mają teraz. UwaŜa, Ŝe 
radni nie powinni być zaskakiwani w ostatniej chwili takimi rzeczami, skoro przedmiotowa 
uchwała wywoływała pewne spory i reperkusje juŜ wcześniej. On wszystko potrafi zrozumieć, 
ale to moŜna było przygotować na posiedzenie komisji i nie byłoby wówczas Ŝadnych uwag 
dotyczących tego, Ŝe sprawy są znane. Nagle dzisiaj otrzymuje informację, Ŝe to było 
uzgodnione ze wspólnotą w 2011 roku; komisja nie miała tej wiedzy. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe po spotkaniu klubu radnych 
przeanalizowano ten projekt uchwały. Kierownik referatu wyjaśnił, iŜ będąc na posiedzeniu 
Komisji zapomniał udzielić informacji o tym, Ŝe przedmiotowa sprawa była znana 
Wspólnocie. Nikt nie wyraził sprzeciwu. Mimo to pracownik miał ponownie skonsultować 
projekt uchwały z mieszkańcami wspólnoty mieszkaniowej.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe w przyszłości będą starali się unikać tego 
typu nieporozumień. 
 
Radny Dariusz Czerniawski odnosząc się do tego co powiedziano stwierdził, Ŝe opinia z 2011 
roku nie jest wiąŜąca do przedmiotowej uchwały. Kończąc jeszcze raz zwrócił się z prośbą, 
aby na przyszłość takie opinie przygotowywać na posiedzenie komisji, a nie dopiero na sesję 
Rady Miejskiej. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, iŜ na klubie teŜ zgłaszał, Ŝe naleŜy tę sprawę wyjaśnić. 
UwaŜa, Ŝe dzisiaj nam przedstawiono tę kwestię w miarę dobrze i solidnie, bo 11 radnych 
zrozumiało. Zwracając się do radnego Czerniawskiego stwierdził, Ŝe dzisiaj sam powiedział, 
Ŝe dzisiaj otrzymał wyjaśnienie. Prosił, Ŝeby nie robić anomalii, Ŝe 11 radnych zrozumiało,  
a ja 1 nie zrozumiałem, ale choć mówię Ŝe zrozumiałem to będę przeciwny. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe nie był przeciwny, tylko chodziło mu  
o poszanowanie pewnych zasad. Wszystko moŜna zrobić w stosownym czasie i to na komisji 
moŜna było wyjaśnić. Wówczas ta opinia byłaby pozytywna bez Ŝadnych uwag. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podsumowując wypowiedzi przedmówców 
stwierdził, Ŝe jeŜeli przestaniemy jak gdyby wierzyć w to co przedstawiają nam pracownicy 
Urzędu, to zagubimy się dokumentnie, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego sprawdzić. 
Myśli, iŜ nasza praca głównie polega na tym, Ŝe wspólnie idziemy w tym samym kierunku. 
Natomiast dobrze, Ŝe takie dyskusje są w tym punkcie, bo wydaje mu się, Ŝe nie powinny mieć 
miejsca w punkcie, gdy podejmuje się uchwałę. Procedura i wszystkie błędy w tym momencie 
mogą się zdarzyć, ale nie powinny być podstawą tego, Ŝeby uchwały nie podejmować lub 
wyraŜać swoje zdanie w ten sposób. 
 

− Radny Ryszard Cywiński w imieniu nieobecnego radnego Dariusza Skiby, zabrał głos  
w sprawie grajka z Domu Pomocy Społecznej, a który zwrócił się o pomoc rzeczową w formie 
sprawnego laptopa. Przypomniał, Ŝe na ostatniej sesji zostało przeczytane pismo w tej sprawie. 
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W związku z tym zapytał, czy w tej sprawie da się coś zrobić. UwaŜa, Ŝe naleŜy pochylić się 
nad tym tematem i spróbować załatwić pozytywnie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe nie dysponuje funduszem dla 
osób niepełnosprawnych. Nie zna tematu i pierwszy raz słyszy o laptopie. Tym niemniej 
poinformowała, Ŝe jest taki fundusz dla osób niepełnosprawnych, którym zawiaduje Starostwo 
Powiatowe. W związku z tym uwaŜa, Ŝe DPS powinien zwrócić się do Starostwa 
Powiatowego. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe w związku z tym naleŜałoby pokierować DPS w tym 
zakresie. 
 

Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zaproponował, aby zakończyć ten temat i zapytał, czy  
w innym temacie ktoś chce jeszcze zabrać głos. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe przed sesją absolutoryjną jeszcze  
w czerwcu będzie składała wniosek o zwołanie sesji. Poinformowała, Ŝe jest po rozmowach  
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotyczących dotacji i poŜyczki na instalację 50 
lamp hybrydowych na terenie gminy. Dzisiaj Kierownik Referatu Promocji i Współpracy 
uzgadnia wniosek w Szczecinie. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis w uzupełnieniu poinformowała, Ŝe w tej chwili w budŜecie 
gminy mamy zaplanowane dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, a w międzyczasie okazało się, Ŝe będziemy mogli skorzystać z poŜyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dlatego trzeba będzie dokonać zmian  
w budŜecie gminy, podjąć uchwałę o zaciągnięciu poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska, Ŝeby złoŜyć wniosek. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 15 pn."Ustalenie terminu 
następnej sesji". 
 
 
Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe w czerwcu przed sesją planową 
odbędzie się jeszcze jedna sesja zwołana na wniosek. Natomiast sesja planowa odbędzie się na 
koniec czerwca, w czwartek o godz. 14.30. 
 
Po tym poinformował, Ŝe 3 czerwca 2014 r. przed Halą sportową w Bornem Sulinowie odbędzie 
się uroczystość posadzenia jednego z 25 dębów z okazji 25 rocznicy pierwszych prawie 
demokratycznych wyborów do Sejmu zainicjowana przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego. W tę akcję włączyły się Lasy Państwowe z okazji 90 rocznicy powołania 
organizacji Lasy Państwowe. RównieŜ Pani Burmistrz jest współorganizatorem tych uroczystości, 
które zaczynają się o godz. 11.00 w Budynku Kulturalno-Oświatowym. Zaprosił wszystkich 
radnych na te uroczystości. 
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Ad 16. 
 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XLIII 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 


