
 

P R O T O K Ó Ł   Nr  XVII/2012 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 2 lutego 2012 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XVII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 2 lutego 2012 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej TOMASZ SKOWRONEK.  
 
Na wstępie powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, 
kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy 
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 przystąpił do realizacji punktu pn. „Przedstawienie 
porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Po tym zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski w imieniu Klubu Radnych „Nasza Gmina” zgłosił wniosek  
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego nr 10 przy  
Al. Niepodległości 3D w Bornem Sulinowie) – pkt 12 ppkt 3. Powiedział, Ŝe powstały wątpliwości 
prawne, co do przedmiotowości tej uchwały. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę  
do porządku sesji: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Zmiana do porządku sesji została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 2 lutego 2012 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XV/2011 z 16.12.2011 r.  

i Nr XVI/2011 z 29.12.2011 r.). 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
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6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2011 roku. 
10. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2012 rok. 
11. Rozpatrzenie wniosku złoŜonego przez Pana Piotra Stakucia o wyraŜenie zgody na zbycie  

w drodze bezprzetargowej działki nr 1/11 połoŜonej w miejscowości Śmiadowo – podjęcie 
uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej 
(dot. sołectwa Śmiadowo); 

2) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa  
(dot. sołectwa Uniemino); 

3) najmu na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
lokalu uŜytk. o pow.79,61 m² połoŜonego w budynku nr 24 w m. Silnowo); 

4) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 4 grudnia 2003 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów połoŜonych w miejscowości 
Komorze; 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo; 

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 2/1, 5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 
połoŜonych w miejscowości Komorze; 

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

2012-2026. 
 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
 
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 XV/2011 i Nr XVI/2011 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 Sesji Rady Miejskiej Nr XV/2011 z 16 grudnia 2011 r. i Nr XVI/2011 z 29 grudnia 
2011 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XV/2011 z 16 grudnia 2011 r. i Nr 
XVI/2011 z 29 grudnia 2011 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe sprawozdanie z działalności Burmistrza  
w okresie międzysesyjnym otrzymali wszyscy radni.  
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do radnych, czy w sprawie sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa ktoś 
chce zabrać głos.  
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe sprawozdanie  
z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte. 
 
Po tym przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad pn. „Informacja radnych powiatu o ich 
pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu obrad 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 dwa posiedzenia, na których: 

1. Ustalono plan pracy komisji na 2012 rok. 
2. Rozpatrzono wniosek Pana Piotra Stakucia o wyraŜenie zgody przez Gminę na zbycie  

w drodze bezprzetargowej działki nr 1/11 (stanowiącej drogę) połoŜonej w m. Śmiadowo  
i wydano opinię w przedmiotowej sprawie. Wypracowane przez komisję stanowisko stanowi 
załącznik do projektu uchwały przedłoŜonej radnym do uchwalenia na dzisiejszej sesji. 

3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji w dniu 2 lutego 2012 r.  
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Komisja Rozwoju odbyła równieŜ dwa posiedzenia, których tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Ustalenie planu pracy komisji na 2012 rok. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji w dniu 2 lutego 2012 r.,  

a mianowicie w sprawach: 
1) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 4 grudnia 2003 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów połoŜonych  
w miejscowości Komorze; 

2) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo; 

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 2/1, 5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 
połoŜonych w miejscowości Komorze; 

4) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (w zakresie działania 
komisji). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym ustalono plan pracy komisji na 2012 rok. 

 
19 stycznia 2012 r. uczestniczyłem w Zebraniu Sprawozdawczo-Informacyjnym Koła Terenowego 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bornem Sulinowie.”. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji punktu obrad  
pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głosu nie 
zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe na obrady przybył radny Ryszard 
Cywiński i aktualnie w sesji uczestniczy 15 radnych. 
 
Po tym przystąpił do realizacji punktu obrad pn. „Sprawozdania komisji Rady Miejskiej  
z prowadzonej działalności w II półroczu 2011 roku”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności za II półrocze 2011 r. 
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Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2011 r. 
przedstawili: 
 
1. Przewodniczący komisji Dariusz Palicki przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, 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 Mariusz Gorgol przeczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos 
odnośnie przedstawionych sprawozdań. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM przystąpił do realizacji punktu pn. „Zatwierdzenie 
planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2012 rok”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali projekty planów pracy 
komisji Rady Miejskiej na 2012 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 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2012 rok zostały 
zatwierdzone 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. 
 
Po tym Przewodniczący RM przeszedł do realizacji punktu obrad pn. „Rozpatrzenie wniosku 
złoŜonego przez Pana Piotra Stakucia o wyraŜenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
działki nr 1/11 połoŜonej w miejscowości Śmiadowo – podjęcie uchwały w przedmiotowej 
sprawie”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe Pan Piotr Stakuć złoŜył wniosek  
o umoŜliwienie zbycia działki nr 1/11 w drodze bezprzetargowej stanowiącej drogę gminną. 
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Wniosek został skierowany do rozpatrzenia do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej, 
która wypracowała stanowisko w przedmiotowej sprawie. 
Poinformował teŜ, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały wraz ze stanowiskiem Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej. Zapytał, czy są jakieś wnioski, uwagi odnośnie podjęcia przedmiotowej uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały  
w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyraŜenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki  
nr 1/11 połoŜonej w miejscowości Śmiadowo: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVII/211/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 2 lutego 2012 r.  
w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyraŜenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
działki nr 1/11 połoŜonej w miejscowości Śmiadowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji punktu sesji pn. „Podjęcie uchwał  
w sprawach”. 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia 
terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej (dot. sołectwa 
Śmiadowo – 23 lutego 2012 r. godz. 17.00, świetlica wiejska w Śmiadowie). 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVII/212/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 2 lutego 2012 r.  
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady 
sołeckiej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia 
terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa (dot. sołectwa Uniemino 
– 22 marca 2012 r. godz. 17.00, świetlica wiejska w Unieminie). 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVII/213/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 2 lutego 2012 r.  
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie najmu na 
okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu uŜytkowego  
o pow. 79,61 m² połoŜonego w budynku nr 24 w m. Silnowo). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVII/214/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 2 lutego 2012 r.  
w sprawie najmu na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 
dotyczącego terenów połoŜonych w miejscowości Komorze. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
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Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVII/215/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 2 lutego 2012 r.  
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 4 grudnia 2003 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów połoŜonych w miejscowości 
Komorze została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVII/216/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 2 lutego 2012 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 
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Sulinowo dla działek nr ewid. 2/1, 5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 połoŜonych  
w miejscowości Komorze. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVII/217/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 2 lutego 2012 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 2/1, 5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 
84/2, 89/4 połoŜonych w miejscowości Komorze została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (dot. zwiększenia dochodów 
budŜetu o kwotę 193.328,29 zł i zwiększenia wydatków budŜetu o kwotę 43.166,73 zł). 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie proponowane zmiany w budŜecie gminy na 2012 rok, których 
opiniowanie naleŜy do zakresu działania komisji. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XVII/218/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 2 lutego 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-
2026. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVII/219/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 2 lutego 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2012-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 20 i nr 21 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 13. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrali:  
 
- Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe konsekwencją zgłoszonego dzisiaj wniosku  

o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, jest wniosek dotyczący celowości dokonywania 
sprzedaŜy przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Powiedział, iŜ chciałby, Ŝeby tym zajęła się 
Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny Rady Miejskiej. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zapytała o cel tego wniosku. 
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Radny Dariusz Czerniawski odpowiedział, Ŝe dzisiaj powstały niejasności, czy przedmiotowy 
lokal mieszkalny najemca moŜe nabyć. Wystąpiła wątpliwość prawna, naleŜy to sprawdzić  
i wymaga to czasu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się o sprecyzowanie wniosku. 
 
Radny Dariusz Czerniawski stwierdził, iŜ wniosek jest prosty i dotyczy sprawdzenia, czy 
sprzedaŜ lokalu mieszkalnego obecnemu najemcy jest zasadna i przedmiotowa. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ myśli, Ŝe powinniśmy sprawdzać  
i zajmować się procedurami a nie indywidualną sprawą. JeŜeli okaŜe się, Ŝe jest 
nieprawidłowość np. pominięcie jakichś faktów, a one mogły się zdarzać, to myśli, Ŝe 
naleŜałoby sprawdzić jak to wygląda szerzej, czyli jak się sprzedaje mieszkania komunalne. 
Dlatego uwaŜa, Ŝe po prostu trzeba sprawdzić całą procedurę i zasadność takiej sytuacji, a nie 
tą konkretną sprawę. 
 
Radny Ryszard Cywiński adwocem tego, co powiedzieli radni Czerniawski i Skowronek 
poinformował, Ŝe Pan Matkowski jest najemcą tego mieszkania od 1994 roku. Myśli, Ŝe siłą 
rzeczy - biorąc pod uwagę pozycję Pana Matkowskiego na terenie miasta - naleŜy Mu się to 
sprzedać. Stwierdził, Ŝe jest to jego zdanie, z którym pozostali radni nie muszą się liczyć. 
 
Radny Dariusz Czerniawski odpowiadając radnemu Cywińskiemu powiedział, Ŝe są 
wątpliwości co do tego, czy ten najemca przebywa w tym mieszkaniu, czy ktoś inny. Dzisiaj 
otrzymaliśmy takie informacje, więc dobrze jest, Ŝeby się temu przypatrzeć. ZauwaŜył, Ŝe 
trzeba wczytać się w treść ustawy, która zobowiązuje do pewnego działania najemców. Jeśli 
najemca jest właścicielem nieruchomości innej, w której zamieszkuje, to pewna 
odpowiedzialność ciąŜy na takim najemcy - dla kogo przysługuje mieszkanie komunalne. Jaki 
jest cel mieszkań komunalnych prosił, Ŝeby zapoznać się z ustawą. Wtedy jak to wszystko 
rozstrzygniemy, a Komisja Rewizyjna sprawdzi, Ŝe jest wszystko okej, z czystym sumieniem 
powiemy, iŜ zrobiliśmy wszystko, co w tej kwestii naleŜało zrobić. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podsumowując stwierdził, iŜ jeŜeli od 18 lat Pan, 
który wystąpił o wykup tego mieszkania je dzierŜawi, nie będzie dla niego wielkim problemem 
opóźnienie o miesiąc czy jakiś okres czasu, Ŝeby tę sprawę wyjaśnić, bo pewne wątpliwości się 
pojawiły. Powiedział, iŜ nie wydaje mu się, aby w tej chwili ktokolwiek z nas był w stanie 
jednoznacznie stwierdzić, Ŝe nie zrobiono jakiegoś błędu. 

 
- Radny Ryszard Cywiński wypowiedział się na temat inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej 

realizowanej na terenie wiosek w Gminie Borne Sulinowo przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. Poinformował, Ŝe wykonując tę inwestycję została 
zdemontowana pewna droga, która przez ponad rok czasu nie została przywrócona do stanu 
pierwotnego. Informacja, jaką uzyskał jest taka, Ŝe uzupełnią kostkę do szerokości 6 m drogi. 
Powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe taki odcinek drogi, jaki został rozebrany powinien być uzupełniony 
kostką, która tam była. Była tam gruba kostka bazaltowa, ułoŜona na skraju drogi, ale została 
zabrana przez firmę do Kiełpina. Nie chce mu się wierzyć, iŜ firma była aŜ tak solidna, Ŝe  
w miejsca, gdzie był gruz ułoŜyła kostkę brukową. Nie wie, skąd przywiozą kamień do Dąbia  
i jaki ten kamień będzie. Do tej pory nie zostało nic wykonane w Dąbiu, wszystko jest 
rozbebeszone, a kostka zniknęła w zdecydowanej większości. Dlatego uwaŜa, Ŝe tę sprawę 
trzeba sprawdzić i myśli, Ŝe Referat Inwestycyjny tut. Urzędu temu się przyjrzy. Jeśli nie, to 
będzie musiał poprosić inne organy o sprawdzenie tej sytuacji. 
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Burmistrz Reneta Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe Referat Inwestycji przyjrzał 
się tej sprawie i zwróciła się o udzielenie głosu Kierownikowi Referatu Inwestycji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek udzielił głosu Kierownikowi Referatu Inwestycji. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji Krzysztof Zając na wstępie wyjaśnił, Ŝe jest to kamień 
brukowy, z którego wykonana jest droga w miejscowości Dąbie. To nie jest tylko kamień 
bazaltowy, on się pojawia jako jednostkowy - co dziesiąty. Natomiast w miejscowości Kiełpino 
trwały prace odtworzeniowe drogi i okazało się, Ŝe zabrakło materiału, bo m.in. mieszkańcy 
kradli kamień z rozbiórki drogi w Kiełpinie. W związku z tym przewieziono kamień z Dąbia. 
Firma nie pytała gminy o zgodę, tylko poinformowała go, Ŝe przewieźli 3 samochody kamienia 
w ilości 30 ton. Sprawa drogi w Dąbiu pozostaje dalej do wyegzekwowania i nie zmienia to 
faktu, Ŝe muszą odbudować drogę, a kamień najprawdopodobniej będziemy musieli sobie 
kupić. Na pewno wspólnie ustalą, Ŝeby ten kamień był odpowiedniej wielkości, zbliŜony do 
tego, który tam był pierwotnie. Odnośnie szerokości drogi to droga na odcinku, gdzie była 
uszkodzona, waha się od szerokości 4,30m do 5,80m w najszerszym miejscu. Uzgodnienia 
polegały na tym, Ŝeby wyrównać jezdnię do szerokości 5 m, aby był równy pas 
dwukierunkowy, a nie 6 m, bo w Ŝadnym punkcie ta droga nie miała takiej szerokości. 
Poinformował teŜ, Ŝe między innymi ta sprawa, droga w Kiełpinie, droga w Silnowie koło 
byłego Urzędu Gminy (koło placu zabaw) i inne punkty ujawnione, czy usterki po wykonanych 
naprawach, zostały zgłoszone pisemnie w formie zestawienia zawierającego 15 punktów wg 
danych na dzień 30 stycznia 2012 r. do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Szczecinku z wnioskiem o przypilnowanie i przyspieszenie prac odtworzeniowych przez Firmę 
„Ekomel”. 

 
- Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powrócił do poprzedniej sprawy i zapytał radcę 

prawnego, czy Rada Miejska powinna przegłosować upowaŜnienie Komisji Rewizyjnej do 
zajęcia się sprawą, o której była mowa. 

 
Radca prawny Tomasz Wilicki odpowiedział, Ŝe tak, Rada Miejska powinna zająć stanowisko 
w formie uchwały. 

 
- Radny Mariusz Gorgol nawiązał do wypowiedzi radnego Cywińskiego i zaznaczył, Ŝe pozycja 

człowieka nie jest określona przez jego stanowisko, tylko jest taka sama dla 36 milionów.  
Nie moŜna kogoś wyróŜniać. 

 
- Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe temat został juŜ wyczerpany poza 

głosowaniem, które zaraz nastąpi.  
 

Po tym poddał pod głosowanie stanowisko upowaŜniające Komisję Rewizyjną do sprawdzenia 
stosowanej procedury przy sprzedaŜy mieszkań komunalnych w formie bezprzetargowej  
z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaŜy: 
- za głosowało 14 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie upowaŜniła Komisj ę Rewizyjną do sprawdzenia stosowanej procedury przy 
sprzedaŜy mieszkań komunalnych w formie bezprzetargowej z udzieleniem bonifikaty od 
ustalonej ceny sprzedaŜy. 
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Po tym Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos. 

 
- Radny Zbigniew Maltański poruszył temat dotyczący świetlic wiejskich. Powiedział, iŜ 
świetlice wiejskie w danej miejscowości zawsze były uwaŜane, Ŝe są dla mieszkańców danej 
miejscowości. Nastąpiła jednak taka sytuacja, Ŝe PUK z racji tego, iŜ zajmuje się mieszkaniami 
w 3 blokach przy ul. Zielonej, wystąpił z pismem do Centrum Kultury i Rekreacji o wynajęcie 
sali, a właściwie o umoŜliwienie skorzystania z sali na spotkanie mieszkańców celem 
przedyskutowania pewnych spraw. CKiR odpowiedziało negatywnie, przyjmując pozycję 
wynajęcia sali odpłatnie. Powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe nie moŜemy tego robić, bo CKiR to nie jest 
prywatna jakaś instytucja, tylko gminna. Mieszkańcy to są mieszkańcy i czy to jest StraŜ 
PoŜarna, czy to jest klub sportowy, czy to jest nawet jakaś wspólnota mieszkaniowa, 
mieszkańcy z tej świetlicy powinni korzystać nieodpłatnie. 

 
- Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, iŜ otrzymał bardzo miły SMS 

informujący o awarii wody niezwiązanej z zanieczyszczeniem ujęcia. W związku z tym 
zapytał, czy Pani Burmistrz mogłaby odpowiedzieć, jak wiele osób taki SMS otrzymało i czy 
mogło to by być pewnym zwyczajem, aby dość duŜe grono osób taki SMS otrzymywało. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, Ŝe nie jest to zwyczajowy sposób, ale 
próbowano w ten sposób zapobiec kolejnej panice i opowiadaniu niepotrzebnych historii, jak to 
miało miejsce za pierwszym razem. Zrobiła to w momencie, gdy otrzymała wiadomość  
o awarii. Wówczas do wszystkich tych osób, których numery telefonów miała w komórce 
wysłała SMS, prosząc o przesłanie tego SMS-a dalej. Poinformowała, Ŝe w tej chwili mamy 
moŜliwość natychmiastowego zamieszczania na stronie internetowej urzędu informacji. 
Oczywiście w momencie, kiedy takie informacje np. w sprawie wody, otrzymamy od PWiK. 
Prosiła, Ŝeby pamiętać, Ŝe za technologię i dostawę wody odpowiada Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku, a ludzie generalnie jeszcze o wszystko pytają  
w Urzędzie. Cały czas mówimy, Ŝe jesteśmy bardzo niespokojni o to, co jeszcze moŜe się stać 
z wodą, bo ujęcie nr 2 – to najbardziej bezpieczne, zawsze moŜe być w jakimś 
niebezpieczeństwie. Do dzisiaj Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zbadała ani nie 
określiła sprawcy i miejsca zanieczyszczenia, a jest to jedyna odpowiedzialna instytucja. 
Wydawało się, Ŝe jesteśmy bezpieczni z zastosowaną nową instalacją na ujęciu, która miała 
uzdatniać wodę i wytrącać wszelkie chemiczne zanieczyszczenia. Awaria instalacji 
spowodowała, Ŝe związki do sieci znów się przedostały. Zaznaczyła, Ŝe moŜe się zdarzyć, iŜ 
taka sytuacja nie będzie ostatnią, dlatego, aby PWiK skutecznie gwarantowało nam 
bezpieczeństwo w dostawach dobrej wody, musi znać miejsce zanieczyszczenia. Pozwoli to 
odciąć napływ. Niestety to działanie naleŜy tylko i wyłącznie do RDOŚ. Ta instytucja po raz 
kolejny przesunęła termin załatwienia sprawy.  

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe to rozumie i rozumie problemy  
z wodą. Powiedział o tym tylko dlatego, Ŝe po prostu taki SMS uspokaja. Mając taki SMS 
moŜe tę informację przekazać dalej, a dla ludzi jest to waŜne. Myśli, Ŝe uspokajanie nastrojów  
i zajmowanie się tymi sprawami, jest jak najbardziej sprawą Rady Miejskiej. Po tym zapytał, 
czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos. 

 
- Radny Zbigniew Maltański złoŜył podziękowanie na ręce Zastępcy Burmistrza. Przypomniał, 
Ŝe w dniu ostatniej sesji zwrócił uwagę na drzewa i gałęzie pod linią energetyczną. Wie, Ŝe 
następnego dnia Kierownik Referatu Inwestycji Krzysztof Zając wysłał pismo. W dniu  
15 stycznia 2012r. pracownicy energetyki przyjechali do Łubowa i myśli, Ŝe wszędzie 
powycinali wszystkie krzaki, patyki. Podziękował za szybką i miłą współpracę. 
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- Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe w czasie trwania obrad poprosiła 

go o udzielenie głosu Pani Joanna Starek. Po tym udzielił jej głosu. 
 
- Joanna Starek na wstępie przeprosiła, Ŝe spóźniła się na sesję. Po tym poruszyła temat dowozu 

dzieci do szkół. Powiedziała, Ŝe dziecko z m. Łączno spędza w autobusie 2,5 godziny dziennie. 
Autobus ten dojeŜdŜa do Śmiadowa, później do Śmiadowa Kolonii, objeŜdŜa Silnowo, jedzie 
do Dąbrowicy, z Dąbrowicy do Piławy, potem do Międzylesia i taki szlak dziecko dzień  
w dzień pokonuje. Z początku nie stanowiło to jakiegoś problemu, ale po dłuŜszym czasie 
jednocześnie wpływa to i na agresję (dzieci się szarpią i inne cuda się dzieją) i ogranicza czas 
domowy. Uzyskała informację, Ŝe taki sam problem jest teŜ w Radaczu i Kucharowie, gdzie te 
dzieci notorycznie się spóźniają, bo autokar musi zrobić taką ośmiornicę, przewieźć te 
wszystkie dzieci do szkoły i jeszcze jechać do Kucharowa, bo tam jest 4 dzieci. Przetarg na 
dowóz dzieci do szkół wygrał PKS Koszalin, ale PKS Szczecinek jakoś lepiej się z tego 
wywiązywał w latach poprzednich, bo nie było takiej sytuacji. UwaŜa, Ŝe naleŜałoby stworzyć 
jakiś dodatkowy obwód i puścić małego busa, który rozwiązałby tę sprawę. Zaznaczyła, Ŝe 
praktycznie ten duŜy autokar wozi powietrze. Poinformowała takŜe, Ŝe ma dziecko po szpitalu 
i nie moŜe go naraŜać na tak długą trasę. Jest to 2,5 godziny, a ludzie do pracy nie dojeŜdŜają  
w takim czasie. Przez godzinę moŜna być w połowie drogi do Koszalina. PowyŜsze wpływa na 
naukę, na rozwój dziecka i na agresję. UwaŜa, Ŝe na pewno ten problem trzeba jakoś załatwić. 
Zwracając się do radnych zapytała, czy poprą ją w tej sprawie, bo jeŜeli umywają od tego ręce, 
to ona sama i tak będzie interweniowała w firmie przewozowej, aby z tym problemem coś 
zrobić. Zaznaczyła, Ŝe będzie to o tyle utrudnione, bo jest to zadanie własne gminy. 

 
Radny Henryk Sigiel stwierdził, Ŝe to nie jest tylko problem miejscowości Łączno, ale tak 
samo problem miejscowości Ciemino i Śmiadowo. Dla niego jest to niezrozumiałe, Ŝe  
z obwodu szkolnego przypisanego do Szkoły Podstawowej w Jeleniu, są dzieci dowoŜone do 
Szkoły Podstawowej w Juchowie. Powiedział, Ŝe do Juchowa odległość wynosi 12 km, a do 
Jelenia 4 km. Przypomniał, iŜ temat ten był juŜ poruszany, ale okazało się, Ŝe teraz nie moŜna 
tego zmienić, bo trwa rok szkolny. UwaŜa, Ŝe do tematu trzeba wrócić od nowego roku 
szkolnego. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe sprawa dzieci ze Śmiadowa jest 
sprawą bardzo delikatną i przymuszanie rodziców do wskazanej szkoły, do której dzieci mają 
chodzić, jest po prostu nie w porządku i nie mamy na to wpływu. To, na co mamy wpływ, to 
tylko zwrot biletów za przejazd. Taki jest wybór rodziców, Ŝe dzieci nie chcą chodzić do 
Jelenia, a chcą chodzić do Juchowa i takie mają prawo. Przypomniała, Ŝe spotykaliśmy się 
niejednokrotnie i wypowiedzieli się rodzice jednoznacznie. Radni teŜ mieli spotkanie  
z rodzicami dzieci ze Śmiadowa, ale moŜemy do tematu wrócić. To, co gmina moŜe zrobić, to 
nie zwracać tym rodzinom pieniędzy za dowóz. Powiedziała teŜ, Ŝe przetarg wygrywa zawsze 
firma, która daje najlepsze warunki finansowe, bo takie są warunki przetargu. Natomiast sama 
kwestia dowozu musi być tak zorganizowana, Ŝeby wszystkie dzieci dotarły niekoniecznie na 
tę samą godzinę rozpoczęcia i równieŜ zakończenia lekcji. W jednej szkole czekają od godz. 
12.00 do godz. 14.00, w innej szkole od 13.00 czekają do 14.30. Czas dowozu mniej więcej 
wynosi 45 minut w jedną stronę, czyli w obie strony 1,5 godziny. Dlatego nie wie, skąd się 
wzięło te 2,5 godziny. Stwierdziła, Ŝe na pewno wszystkim nie dogodzimy, a z kolei gdybyśmy 
chcieli kaŜde dziecko podwieźć albo nie wieźć powietrza, to musielibyśmy mieć ze 2, 3 
autobusy, a więc i ponieść dodatkowe koszty. Dodała, Ŝe w sprawie dowozów zawsze moŜna 
się w uwagi wsłuchać, a potem negocjować z firmą i to jesteśmy w stanie zrobić. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwracając się do Pani Joanny Starek w imieniu 
radnych powiedział, iŜ bardzo miło jest, Ŝe Pani występuje i troszczy się o wszystkie dzieci. 
Natomiast bardzo niemiło jest, jeŜeli Pani zaznacza sformułowanie w sensie: jeŜeli Państwo to 
olewają. Myśli, Ŝe takich sformułowań nie powinno się uŜywać z Ŝadnej strony. 
 
Joanna Starek przeprosiła, iŜ tak to odebrano i wyjaśniła, iŜ mówiła to w sensie, Ŝe nie pomogą. 
Po tym powiedziała, Ŝe umowa podpisana z firmą przewozową dotyczy dzieci i firma teŜ musi 
liczyć się z dobrem tych dzieci. Być moŜe nikt do tej firmy nie zwrócił się z tym problemem. 
Firma wygrała przetarg, dała autobus z kierowcą, ale wydaje jej się, Ŝe decydentem jak ma 
autobus jechać jest gmina. UwaŜa, Ŝe naleŜy zwrócić się do nich, aby dali dodatkowego busa. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwróciła się do Przewodniczącego RM, aby 
udzielił głosu Sekretarzowi Gminy. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe są to cenne uwagi, o których mówiła 
Pani Starek i radni i uwaŜa, Ŝe ten problem trzeba będzie jakoś rozwiązać. Po tym udzielił 
głosu Sekretarzowi Gminy. 
 
Sekretarz Gminy Anna Gałązka powiedziała, Ŝe firma, która wygrała przetarg – PKS Koszalin, 
zaproponowała nam do przewozów 6 autokarów szkolnych. Niestety mamy komunikacyjnie 
tak rozwiązaną gminę i tak ustawioną sieć szkół, Ŝe nie ma moŜliwości, aby np. jedno dziecko 
z Łącznej dowozić do Juchowa, Ŝeby czas przejazdu był jak najkrótszy. Niestety kaŜdy PKS, 
czy to był Szczecinek, czy w tej chwili Koszalin, zbiera dzieci z kaŜdej miejscowości i tak jest 
nie tylko w obwodzie szkoły w Juchowie. Tak samo jest w Łubowie i tak samo jest w Jeleniu. 
Dzieci np. ze Strzeszyna do Łubowa przyjeŜdŜają do szkoły o godz. 6.45 i nie ma moŜliwości, 
Ŝeby z kaŜdej miejscowości dzieci były dowoŜone osobno. Powiedziała, iŜ moŜemy rozmawiać 
z PKS-em, Ŝeby zmienił kolejność dowozu i np. dzieci, które w jednym półroczu dojeŜdŜały 
wcześniej, teraz były zabierane na końcu. Jednak takie rozwiązanie do końca nie załatwi 
sprawy i zawsze będzie ktoś poszkodowany. 
 
Joanna Starek powiedziała, Ŝe rozwiąŜe ten problem i sporządzi projekt, jak to powinno być. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ jest przekonany o tym, Ŝe Pani 
Sekretarz Gminy i wszyscy będą się przyglądali temu, bo moŜna to ulepszać. Nigdy jednak 
wszyscy nie będą zadowoleni, ale zawsze moŜna wrócić do lepszego. 

 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji punktu pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”. 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe następna planowana Sesja Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie odbędzie się na przełomie miesięcy lutego i marca 2012 r.  
w czwartek o godz. 14.30. O dokładnym terminie sesji radni zostaną powiadomieni pisemnie. 
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Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XVII Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.45. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 

 


