
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXI/2012 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 31 maja 2012 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 31 maja 2012 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Wiceprezesa Zarządu PWiK Spółki z o.o. 
w Szczecinku Beatę Pszczoła-Bryńską, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku 
Włodzimierza Fila, Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie Marka 
Dobrowolskiego, pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, 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 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Po tym zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o: 
1. Wycofanie z porządku obrad w pkt 14 pn. Podjęcie uchwał w sprawach – projektu uchwały  

w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. darowizny dróg leśnych na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czaplinek) ujętego jako ppkt 3. 

 
2. Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 14 pn. Podjęcie uchwał w sprawach - projektów 

uchwał dotyczących: 
1) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Ochrona i zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego poprzez renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska – „PlaŜy 
Słonecznej” w Bornem Sulinowie” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych od 
rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej 
grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności 
objętego Programem Operacyjnym „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”; 

2) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez 
budowę kortu tenisowego” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 
rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności 
objętego Programem Operacyjnym „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
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Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali projekty uchwał 
zaproponowane do wprowadzenia do porządku obrad. Zaproponował, aby projekt uchwały  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Ochrona i zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego poprzez renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska – „PlaŜy Słonecznej” 
w Bornem Sulinowie” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa  
z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) 
oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem 
Operacyjnym „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 
2007-2013” wprowadzić jako ppkt 3 w miejsce wycofywanego projektu uchwały, natomiast 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja Bornego 
Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych 
od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 
rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego 
Programem Operacyjnym „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów 
rybackich 2007-2013” wprowadzić jako ppkt 8 w pkt 14 - Podjęcie uchwał w sprawach. 
Po tym poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do porządku sesji: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Zmiany do porządku sesji zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2012 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XX/2012 z 26.04.2012 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z realizacją inwestycji wodociągowo-

kanalizacyjnych w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 
10. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg powiatowych 

w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2011 roku oraz planowane do wykonania zadania na 2012 rok. 

11. Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2011 r., plany na rok 2012. 

12. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2011 roku, 
kontrakty na 2012 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 

13. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Borne Sulinowo. 
 
14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) rozpatrzenia skargi na postępowanie Burmistrza Bornego Sulinowa (L. Uttendorf); 
2) wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Borne Sulinowo (dot. darowizny dróg leśnych na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór); 
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3) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Ochrona i zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego poprzez renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska – „PlaŜy 
Słonecznej” w Bornem Sulinowie” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych od 
rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 
rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności 
objętego Programem Operacyjnym „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej 
stawki za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych; 

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

2012-2026; 
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo dla terenu połoŜonego w miejscowości Grabno; 
8) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez 

budowę kortu tenisowego” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 
z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej 
(LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego 
Programem Operacyjnym „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych 
obszarów rybackich 2007-2013”. 

 
15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
16. Ustalenie terminu następnej sesji. 
17. 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 XX/2012 z 26.04.2012 r. był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się  
z jego treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu Sesji Rady Miejskiej Nr XX/2012 z 26.04.2012 r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XX/2012 z 26.04.2012 r. został 
przyj ęty jednogłośnie. 
 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
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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. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe radni powiatowi odbywają dzisiaj 
komisje, bo jutro jest Sesja Rady Powiatu. 
 
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. Zapoznano się ze stanem realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Borne Sulinowo prowadzonej w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

2. Oceniono realizację zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie utrzymania dróg, ulic  
i placów gminnych w 2011 r., plany na rok 2012. 

3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji w dniu 31 maja 2012 r. 
  

Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2011 roku, 

kontrakty na 2012 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
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2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej 
stawki za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych; 

2) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (w zakresie działania 
komisji); 

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla terenu połoŜonego w miejscowości Grabno. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym rozpatrywano skargę Pani Lidii 
Uttendorf na Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczącą nieprawidłowości przy organizacji 
przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierŜawę budynku na przedszkole niepubliczne,  
w tym skonfrontowano zarzuty zawarte w piśmie Pani Izabeli Dudy – członka komisji 
przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierŜawę 
pomieszczeń połoŜonych na działce nr 3/36 przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie  
z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego. 

Wypracowane przez komisję stanowisko odnośnie rozpatrywanej skargi stanowi załącznik 
do projektu uchwały będącej przedmiotem dzisiejszych obrad. 
 
W dniu 26 kwietnia 2012 r. wpłynęło do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej pismo 
radnego Henryka Sigla dotyczące odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Jeleniu. Pismo to zostało poparte podpisami mieszkańców Jelenia, Jelonek i Przyjezierze oraz 
sołtysów sołectw Jeleń i Ciemino. Na przedmiotowe pismo została udzielona odpowiedź przez 
Burmistrza Bornego Sulinowa. Kserokopie powyŜszego pisma i odpowiedzi otrzymali do 
wiadomości wszyscy radni. 
 
W dniu 8 maja 2012 r. – na zaproszenie Starosty Szczecineckiego i Przewodniczącej Rady Powiatu 
Szczecineckiego – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ElŜbieta Niepelt uczestniczyła  
w uroczystych obchodach Dnia Zwycięstwa, które odbyły się pod Pomnikiem Poległym  
o Wyzwolenie Ziemi Szczecineckiej na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku. 
 
W dniu 8 maja br. wpłynęło adresowane do Burmistrza oraz Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
pismo Pana Kazimierza Kalińczaka w sprawie wydzierŜawienia lub sprzedaŜy części działki nr 68 
przyległej do jego posesji, połoŜonej w m. Komorze. Przedmiotowe pismo skierowałem do klubów 
radnych działających w ramach Rady Miejskiej celem wypracowania stanowisk w przedmiotowej 
sprawie i przedstawienia ich na najbliŜszej sesji.”. 
 
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 zabrał 
Sołtys sołectwa Jeleń Andrzej Siatkowski, który korzystając z obecności w sesji Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg przypomniał, iŜ wystąpił z wnioskiem o oznakowanie miejscowości 
Jelonek w sierpniu ubiegłego roku i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. Wyjaśnił, Ŝe 
chodzi o oznakowanie tablicą z nazwą miejscowości Jelonek i oznakowanie "koniec", bo jest to 
droga powiatowa, a asfalt kończy się w miejscowości Jelonek. Powiedział, Ŝe Tiry jadą, nawigacja 
pokazuje skrót na Piłę, dojeŜdŜają do końca wsi, w polu grzęzną, bo jest droga polna. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe w porządku dzisiejszej sesji jest punkt 
dotyczący informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg 
powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo i na te tematy będziemy 
rozmawiali. Po tym zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W Wolnej Trybunie głos zabrali: 
 
- Mieszkaniec Bornego Sulinowa Michał Galas poruszył problem odkomarzania. Stwierdził, iŜ 

nie sądzi, Ŝe nie stać Bornego Sulinowa na akcję odkomarzania. Na posiedzeniu Rady Osiedla 
uzyskał odpowiedź, Ŝe to kosztuje 200,00zł czy 300,00zł za 1 ha. Jego zdaniem nie trzeba 
pryskać jakichś wielkich hektarów, a wystarczy tylko pobliskie lasy, tam gdzie się wylęgają.  
W dalszej kolejności poruszył sprawę działek w Krągach tj. przekwalifikowania ich z rolnych 
na inne. Powiedział, iŜ uzyskał informację, Ŝe rzekomo drogo to kosztuje. Dlatego chciałby się 
dowiedzieć, ile kosztuje takie przekształcenie. Poruszył teŜ sprawę wody na działkach, 
albowiem jest tam jedna pompa, która w sobotę popsuła się. PoniewaŜ są to działki 
dzierŜawione na 6-7 lat, nie wiadomo czy moŜna tam inwestować. Przez cały weekend nie 
moŜna było jej naprawić, a w poniedziałek powiedziano, Ŝe za 3 tygodnie będzie czynna. 
Pogoda jest jaka jest, deszcz nie pada, dlatego prosił, Ŝeby zainteresować się tą sprawą, bo po 
co działki, jak nie ma wody. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe sprawa działek w Krągach nie 
była uregulowana od samego początku. Mieszkańcy otrzymali od gminy teren w Krągach, 
który sobie zagospodarowywali w zamian za tereny, które niezgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego przejęli pod uprawy działkowe. Umowy dzierŜawy 
podpisywane są do 2017 roku. Po tym czasie sprawa przekwalifikowania tych działek, czy 
nawet sprzedaŜy, będzie w gestii Rady Miejskiej. Na dzień dzisiejszy nikomu nie wypowiada 
się dzierŜawy, chociaŜ co jakiś czas pojawiają się plotki o rzekomych planach inwestycyjnych 
Gminy Borne Sulinowo na tym terenie. Jest to oczywiście nieprawda. Docelowo ma nadzieję, 
Ŝe przy zmianie planu dla miejscowości Krągi te tereny staną się w dosłownym słowa tego 
znaczeniu działkami. Ma nadzieję, Ŝe stanie się to do 2017 roku. JeŜeli chodzi o działkowiczów 
to są nie zagroŜeni na tym terenie, natomiast kwestia ciągnięcia wody, to jest sprawa wydania 
warunków.  JeŜeli chodzi o odkomarzanie to nikt do tej pory z tym tematem nie zgłaszał się do 
gminy. UwaŜa, Ŝe istniałaby potrzeba odkomarzania, tylko Ŝe nie będzie moŜna tak dowolnie 
sobie odkomarzać ze względu na florę i faunę tego terenu. To nie jest taka prosta sprawa, bo do 
odkomarzania na takim nadjeziornym terenie muszą być uŜywane odpowiednie środki. Tym 
niemniej powiedziała, Ŝe zainteresuje się tym problemem. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe takie opryski w dzisiejszych czasach 
nie są prostą sprawą. Jest to kwestia uzgodnień z RDOŚ. Z tego co się orientuje przechodzimy 
na metody bardziej ekologiczne, jest to temat do zastanowienia się. 
 



 7 

- Andrzej Golus powiedział, Ŝe we wrześniu ubiegłego roku zwrócił się do Rady Miejskiej  
z zapytaniem w punkcie Wolna Trybuna i na jego wystąpienie nie doczekał się odpowiedzi. 
Chodzi o drogę dojazdową do kompleksu garaŜy przy ul. Chopina. Rada Miejska nie zajęła teŜ 
stanowiska w zakresie uchwały o przekazaniu aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
w postaci sieci cieplnych, a chodzi o nieruchomości przy ul. Orła Białego 7 - 9. W związku  
z tym wezwał do usunięcia naruszenia prawa i poszerzył ten punkt o pytanie, czy sieć cieplna 
przy ul. Orła Białego do nieruchomości nr 8 jest podłączona z miejskiego systemu 
ciepłowniczego czy nie. Ponadto zbulwersowała go jedna rzecz, kiedy przeczytał protokół sesji 
z 2 lutego 2012 r. Chodzi o wystąpienie Pani Joanny Starek, która dosyć mocno mówiła  
o dowozie dzieci do szkół. Po wystąpieniu Pani Starek Pan Przewodniczący RM skierował się 
do niej ze stwierdzeniem: jeŜeli Państwo to olewają, Ŝe niby Pani Starek to powiedziała. 
Zwracając się do Przewodniczącego RM powiedział, Ŝe w treści protokołu nie ma takiego 
sformułowania. W związku z tym zapytał, dlaczego przyjęto taki protokół, gdzie w usta osoby 
występującej włoŜono wypowiedź, której nie było. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek odpowiedział, Ŝe jeŜeli takie odpowiedzi na wniosek 
nie zostały udzielone, to osobiście przeprosił i powiedział, Ŝe tym się zajmie. Natomiast 
odnośnie sformułowań, na które Pan Golus się powołał odpowiedział, Ŝe wtedy stwierdził, Ŝe 
tak to usłyszał, natomiast Pani Starek powiedziała, Ŝe trochę inaczej się wyraziła. Uznano 
wówczas, Ŝe sprawa jest zakończona, była to pewna niezręczność i tak to w protokole zostało 
zapisane. 

 
- Wanda Lorek ze Wspólnoty Mieszkaniowej „Leśna” poruszyła kwestię ceny wody i ścieków. 

Zapytała, dlaczego PWiK jako monopolista na tym terenie ustala sobie dowolnie ceny i jaki 
jest mechanizm ustalania tych kosztów. Dlaczego dla róŜnych okręgów są róŜne ceny, mimo Ŝe 
przedsiębiorstwo jest jedno. Zapytała, dlaczego w Szczecinku koszt wody i ścieków wynosi 
10,00zł, a u nas w gminie 22,15 zł. Rozumie, Ŝe Pani Burmistrz dopłaca, ale od 2008 r. do 
2011 r. koszty wody wzrosły prawie trzykrotnie - 2,67 razy, czyli o 167,35%. Stwierdziła, Ŝe 
cena wody i ścieków jest zaporowa i wie, Ŝe Pani Burmistrz nie moŜe więcej dopłacić, bo 
większość mieszkających w mieście osób odprowadza swoje podatki w Szczecinie, Wrocławiu, 
Warszawie, Gdańsku i na Śląsku. Tym niemniej Pani Burmistrz jest równocześnie  
i udziałowcem i w Radzie Nadzorczej PWiK. Chce znać odpowiedź, jaki jest mechanizm 
ustalania tych cen i jak to jest, Ŝe Borne ma płacić 22,15zł a np. w Szczecinku 10,00zł. Po tym 
poruszyła kwestię ceny jakości wody. W tej chwili sama woda w Bornem Sulinowie kosztuje 
7,15zł, ujęcia wody są napowietrzane. Wiadomo, Ŝe chlorowcopochodnych będzie z roku na 
rok więcej, nie będzie ich mniej. W związku z tym PWiK będzie musiało albo inne ujęcia, albo 
nowe absorbery, czyli będzie musiało stosować jakieś inne środki i wówczas woda moŜe 
kosztować nawet i 100,00zł. Prosiła, Ŝeby zastanowić się nad tym, bo jako konsumenci nie 
mają się do kogo zwrócić przy ustalaniu cen. PWiK jest spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością i moŜe robić co chce, więc jej zdaniem ceny ustala teŜ spod duŜego palca. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zaproponował, Ŝe na pierwszą część wypowiedzi 
poprosi o odpowiedź w następnym punkcie porządku obrad, natomiast na drugą część poprosił 
Wiceprzewodniczącego RM, aby odpowiedział, co robiła i co robi do tej pory w tej sprawie 
Rada Miejska. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe niedawno zajmowaliśmy się tą 
problematyką i Rada Miejska nie podjęła uchwały o przyjęciu proponowanych stawek za wodę 
i ścieki. To nie zmienia faktu, Ŝe Wojewoda uchyla taką uchwałę o odmowie przyjęcia 
proponowanych stawek i Spółka otrzymała zgodę. Jest to problem nadzoru powyŜej nas. 
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Powiedział, Ŝe wysokość stawek cen za wodę i ścieki jest duŜa i od lat stale te stawki rosną.  
W mieście Szczecinek są znacząco niŜsze, wynika to z programu modernizacji sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej. W Szczecinku jest inny poziom inwestycji, inna ilość sieci  
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Powiedział, Ŝe Spółka PWiK kieruje się przede 
wszystkim ustawą, która obowiązuje w tej kwestii i do tego ma prawo, Ŝe ustala ceny dla 
kaŜdej z gmin. Poinformował, Ŝe jest radnym od 6 lat i zawsze podejmował temat, Ŝeby była 
jedna wspólna taryfa. Ościenne gminy, czyli 5 gmin z wyłączeniem miasta Szczecinek,  
w sumie w tej Spółce mają mniejsze udziały niŜ miasto Szczecinek, więc miasto Szczecinek 
decyduje. Na pewno byłoby fajniej, gdyby taka jedna taryfa była, ale w Polsce tych 
przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, gdzie obowiązuje taryfa wspólna dla całego rejonu 
jest zaledwie kilka. Problem ten ta Rada dostrzega od lat, Ŝe cena wody i ścieków jest 
relatywnie zbyt wysoka w porównaniu do innych miejscowości na terenie Polski, ale wynika to 
z programu modernizacji, bowiem musimy spełnić wymagania unijne. Powiedział, Ŝe szerzej 
na ten temat będziemy mogli odpowiedzieć w punkcie dotyczącym realizacji inwestycji 
związanych z modernizacją gospodarki wodno-ściekowej. Na koniec jeszcze raz zapewnił, Ŝe 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie w ostatnich latach nie podejmowała uchwały i nie wyraziła 
zgody na zaproponowane stawki. One zostały wprowadzone, mimo Ŝe Rada nie podjęła takiej 
uchwały. 
 
Wanda Lorek poinformowała, Ŝe PWiK otrzymało jakieś 2 nagrody biznesowe, w tym jedną za 
stały od 2008 do 2011 roku wzrost przychodów jako przedsiębiorstwo. Tak, Ŝe oni zbierają 
nagrody, a my za to płacimy - to nie jest Ŝaden interes. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek w uzupełnieniu tego, o czym mówił 
Wiceprzewodniczący RM stwierdził, Ŝe Rada Miejska nie podjęła i nie podejmuje od lat 
uchwały o taryfach na wodę i ścieki, natomiast podejmuje uchwały o dopłatach. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe takie pismo od Wspólnoty 
Mieszkaniowej "Leśna" dzisiaj trafiło na jej biurko i bardzo dokładnie punkt po punkcie 
zostanie udzielona odpowiedź na wszystkie nurtujące problemy.  
Zwróciła uwagę na to, Ŝe organy samorządu gminnego tj. Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
oraz Burmistrz Bornego Sulinowa mają stosownie do swoich kompetencji taki wpływ na 
kształtowanie cen wody i ścieków, jaki dopuszcza prawo i obecny stan faktyczny. 
Współwłaścicielem spółki PWiK nie jest Burmistrz Bornego Sulinowa, jest nim natomiast 
Gmina Borne Sulinowo jako podmiot prawny. Procentowy udział w kapitale zakładowym 
spółki jaki przysługuje Gminie Borne Sulinowo wynosi 13 %, a liczba udziałów wynosi 12385 
z łącznej liczby udziałów 94600. Gminę Borne Sulinowo reprezentuje Burmistrz Bornego 
Sulinowa na zgromadzeniach wspólników. Spółka PWiK działa na zasadzie spółki prawa 
handlowego, z tego powodu nadzór właścicielski gminy moŜe być realizowany w ramach 
posiadanych udziałów własności i praw głosu. Z powodu tego, Ŝe są one w znakomitej 
mniejszości gmina poprzez swojego przedstawiciela tj. burmistrza nie ma moŜliwości 
prawnych skutecznego przeforsowania swoich poglądów. Decyzje w sprawach spółki 
podejmowane są większością głosów, a taką dysponuje Miasto Szczecinek.   
 

− Luiza Kostrubiec zadała poniŜsze pytania: 
1. Jakie konsekwencje ewentualne będą egzekwowane w przypadku, gdy nie podłączy się do 

zbiorczej sieci kanalizacyjnej?  
2. Czy moŜe podpisać umowę z inną gminą na wywóz szamba i nieczystości stałych? 
3. Czy moŜna starać się o pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni, czy teŜ nie, bo 

słychać róŜne głosy na ten temat? 
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Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal udzielił poniŜszych odpowiedzi: 
Ad 1. Jeśli istnieje sieć i są warunki przygotowane do podłączenia nieruchomości do sieci, to 
jest obowiązek prawny przyłączenia się. Jeśli ktoś jest oporny i nie chce się przyłączyć, to  
z mocy prawa Burmistrz wszczyna postępowanie administracyjne i wtedy decyzją 
administracyjną następuje tzw. nakaz przyłączenia do sieci, ale tylko w tych przypadkach, gdy 
dana nieruchomość ma zbiornik bezodpływowy. Natomiast jeśli nieruchomość ma 
oczyszczalnię przydomową, to wtedy nie ma takiego obowiązku i dalej pozostaje oczyszczalnia 
przydomowa. 
Ad 2. Odnośnie opróŜniania zbiorników bezodpływowych powiedział, Ŝe prawo wywozić mają 
tylko firmy, które posiadają zezwolenie Burmistrza na terenie gminy, a takie zezwolenie ma 
PWiK w Szczecinku. śadna inna firma nie zwróciła się o takie zezwolenie na wywoŜenie 
ścieków na terenie Gminy Borne Sulinowo. Powiedział, iŜ nie ukrywa, Ŝe chcielibyśmy, aby 
inne firmy teŜ takie usługi świadczyły, ale takie się nie pojawiają. 
Ad 3. Oczyszczalnie przydomowe moŜna realizować wtedy, kiedy nie ma moŜliwości 
technicznej przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Są takie nieruchomości na terenie 
gminy, które faktycznie nie mają tej moŜliwości. Natomiast jeśli sieć idzie, to nie moŜna 
zakładać przydomowych oczyszczalni. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za wyjaśnienia, a następnie powitał 
przybyłych gości tj. Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
Waldemara Miśko i Dyrektora jednostki realizującej projekt Barbarę Rajkowską. 
Poinformował teŜ, Ŝe na sesję przybył radny Sigiel i aktualnie w obradach uczestniczy 14 
radnych. Po tym udzielił głosu Pani Burmistrz. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe na oczyszczalnię przydomową 
nie trzeba pozwolenia na budowę, ale często Starostwo zwraca się do Urzędu z zapytaniem, 
czy w planie przestrzennego zagospodarowania dany teren dopuszcza budowę oczyszczalni 
przydomowej. W tej chwili powinniśmy być zainteresowani przyłączeniem do sieci tam gdzie 
jest ona wybudowana, jak największej ilości odbiorców, poniewaŜ przełoŜy się to na cenę 
wody.   
Po tym powiedziała, Ŝe czuje się mało komfortowo po wystąpieniu Pana Golusa. Zwróciła 
radnym uwagę na jedną rzecz, Ŝe Pan Golus jest członkiem Rady Nadzorczej  
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie i np. wystąpienie dotyczące 
sieci, innych spraw związanych z działalnością PUK, przekazywania aportu dotyczy stricte 
Zarządu i ewentualnie Burmistrza. UwaŜa, Ŝe w tej kwestii jako członek Rady Nadzorczej 
powinien się zwrócić do Zarządu Spółki, ewentualnie Zarząd do niej i wtedy konstruować 
moŜna jakiekolwiek  wnioski. 
Odnośnie sprawy dojazdu do garaŜy przy ul. Chopina pokazała na mapie usytuowanie garaŜy. 
Powiedziała, Ŝe kiedy one powstawały gmina wytyczyła drogę dojazdową od stacji CPN. 
Pokazała teŜ na mapie posesje mieszkańców, którzy te garaŜe mają. Nie ma bezpośredniego 
wyjścia z domu do garaŜu, więc trzeba do tego garaŜu dojechać. PoniewaŜ w sąsiedztwie 
znajdują się prywatne działki, a w pobliŜu jest nasza mała działka budowlana, więc wykonany 
został w 2008 roku taki dojazd dla mieszkańców, który moŜna pokonać pieszo bądź rowerem. 
Inaczej droga by wchodziła w prywatne działki. Rozumie, Ŝe być moŜe brak bezpośredniego 
dojścia do garaŜu jest uciąŜliwością, ale teŜ technicznie i praktycznie nie istnieje taka 
moŜliwość, Ŝeby nową drogę wytyczyć.  

 
Więcej głosu nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja o stanie 
zaawansowania prac związanych z realizacją inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach 
projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. 
 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek udzielił głosu Wiceprezesowi Zarządu PWiK  
w Szczecinku Pani Beacie Pszczoła-Bryńskiej, aby ustosunkowała się do problemów poruszonych 
przez mieszkańców w Wolnej Trybunie. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska na wstępie poinformowała, Ŝe Pani Burmistrz 
nie jest w Radzie Nadzorczej PWiK. Wyjaśniła, iŜ struktura Rady Nadzorczej jest taka, Ŝe jest 2 
członków załogi i 3 członków jest wytypowanych przez gminy. Nie ma w Radzie Nadzorczej 
Ŝadnego burmistrza, ani Ŝadnego wójta. Odnośnie wysokich cen wody powiedziała, Ŝe im więcej 
jest odbiorców na 1 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tym ten 1 m3 jest tańszy. Miasto 
Szczecinek ma najtaniej, ale nie da się porównać liczby mieszkańców Szczecinka z liczbą 
mieszkańców Bornego Sulinowa. Poinformowała, Ŝe ona mieszka w gminie, gdzie cena 1 m3 
wody i ścieków jest najdroŜsza i wynosi około 40,00zł. W przypadku Gminy Borne Sulinowo są 
dopłaty, które są w gestii Burmistrza i Rady Miejskiej. JeŜeli chodzi o kontrolę wniosków 
taryfowych, to nie jest tak, Ŝe mogą robić to, co chcą. Prawo ich ogranicza i muszą to robić 
zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa 
określającym zakres wniosku taryfowego. Odnośnie wzrostu przychodów w przedsiębiorstwie 
powiedziała, Ŝe te dochody muszą zwiększać, bo mają do spłacenia znaczące kwoty kredytów. Te 
dochody nie są po to, Ŝeby lepiej im się Ŝyło w Spółce, aczkolwiek zakupili duŜo sprzętu, Ŝeby 
mieszkańcom w gminie lepiej się Ŝyło. Mają duŜe zobowiązania finansowe i te dochody są po to, 
Ŝeby pokryć te zobowiązania. JeŜeli chodzi o długości sieci to w Gminie Borne Sulinowo 
wybudowali 70 km nowego wodociągu i 80 km nowych sieci kanalizacyjnych. Oprócz tego 
zmodernizowali 3 stacje uzdatniania wody, wybudowano 10 nowych przepompowni głównych, 11 
przepompowni sieciowych i 15 przepompowni lokalnych. Zwróciła uwagę, Ŝe to są koszty tych 
inwestycji i amortyzacja tych inwestycji równieŜ znajduje się w taryfach. Poinformowała, Ŝe jako 
przedsiębiorstwo załoŜyli, iŜ przyłączy się bardzo duŜo osób do sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej, w związku z czym znacznie obniŜyli amortyzację. Ta amortyzacja i liczba 
podłączonych, którą przyjęli, wpłynęło na obniŜenie taryf na wodę i ścieki, bo inaczej byłyby 
zdecydowanie wyŜsze. Zaznaczyła, Ŝe podatek od nieruchomości jest równieŜ składnikiem taryfy. 
Powiedziała teŜ, Ŝe załoŜenia, które poczynili, dalece odbiegają od rzeczywistości. MontaŜ został 
zakończony juŜ w roku ubiegłym i gmina dostaje sukcesywnie informacje, na jakich terenach 
moŜna się podłączać. Gmina wystąpiła z wnioskiem juŜ dla wszystkich mieszkańców. Wniosków 
jest więcej niŜ mieli załoŜonych przyłączy, natomiast jeśli chodzi o umowy, które zawarli po 
wybudowaniu sieci, to na prawie 700 wniosków zawartych umów jest tylko 80. JeŜeli tych 
odbiorców będzie więcej, to te ceny spadną. Zwróciła uwagę, Ŝe z taryfami na wodę i ścieki jest 
tak, jak z energią elektryczną i cieplną, tj. one wynikają z rzeczywistych kosztów. JeŜeli wzrośnie 
liczba odbiorców, to jednostkowy koszt przesyłu 1 m3 wody i ścieków spadnie. W duŜej mierze 
zaleŜy to od mieszkańców; im więcej osób się podłączy, tym woda i ścieki będą tańsze. 
Poinformowała równieŜ, Ŝe nie będą świadczyć usług wywozu ścieków z szamb. Zostawią to tylko 
w ograniczonym zakresie, a w zasadzie będą wywozić tylko osady z oczyszczalni przydomowych. 
Odnośnie jakości wody powiedziała, Ŝe w tej chwili jest zastosowana desorbcja na ujęciu wody  
w Bornem Sulinowie, a to odbywa się w ramach kontraktu. NiezaleŜnie od tego zlecili i została 
wstępnie podpisana umowa na taki bufor bezpieczeństwa w postaci kominu oczyszczającego  
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z węglem aktywnym. To będzie na wszelki wypadek, bowiem źródło zanieczyszczenia nie zostało 
zlokalizowane. Na razie nie występuje zanieczyszczenie w wodzie, którą mieszkańcy otrzymują  
z sieci wodociągowej. Jednak na wszelki wypadek na przyszłość, Ŝeby być pewnym, Ŝe są w stanie 
dostarczyć zawsze dobrą wodę, będą budować komin z węglem aktywnym. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za wypowiedź i zwrócił się do 
Przewodniczącego Zarządu Związku Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty o informację na temat stanu 
zaawansowania prac związanych z realizacją inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z realizacją inwestycji "Zintegrowana 
gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II" stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Zarządu ZMiGDP Waldemar Miśko na wstępie poinformował, Ŝe I i II faza 
projektu jest zamknięta rzeczowo i finansowo, bo prawie wszystkie faktury zostały zapłacone; 
tylko w Rejonie Szczecinek mają do zapłacenia około 10 mln zł. Powiedział, Ŝe projekt jest 
rzeczowo zamknięty, a finansowo prawie zamknięty. Czekają na decyzję Komisji Europejskiej juŜ 
dosyć długo. Projekt został poddany fazowaniu, podzielony w latach 2008-2010 i jak rozmawiali  
z Komisją Europejską nikt nie zaprzeczył, ani jasno nie potwierdził, ale wnioski wszyscy 
wyciągali takie same, Ŝe moŜliwy jest podział na 2 części i grant pierwotnie przyznany z Programu 
Operacyjnego na 3 rejony moŜna zuŜyć na 2 rejony. Potem to się zmieniło tzn. moŜna dzielić, ale 
jeŜeli ograniczany jest zakres rzeczowy, to muszą ograniczyć pieniądze. Poinformował, Ŝe 
propozycja wstępna mówiła o braku prawie 32 mln Euro, a jest to dosyć pokaźna kwota. Cały czas 
dalej jeszcze trwają negocjacje i na dzisiaj sytuacja wygląda tak, Ŝe Komisja Europejska poprosiła 
o przedstawienie takich specyficznych sektorowych wskaźników inflacyjnych, ale w sektorze 
dokładnie tym, w którym te inwestycje były prowadzone. Ogólny wskaźnik inflacji, który sobie 
wyliczyli na podstawie danych GUS wyniósł niecałe 7%. Dzisiaj GUS wyliczył wskaźnik 
sektorowy 23% i w tej chwili jest to badane przez Komisję Europejską i Europejski Urząd 
Statystyczny. Jeśli zaakceptują to, co GUS wyliczył, to moŜna się spodziewać w ciągu 2-3 
miesięcy decyzji ostatecznej i Komisja Europejska powinna to zaakceptować. A jak to się 
zakończy, to dopiero zobaczymy, bo juŜ róŜne terminy słyszeli i te terminy nie są dotrzymywane. 
On teŜ juŜ nie składa deklaracji, kiedy to moŜe być, ale tak wygląda sytuacja jeŜeli chodzi  
o finansowanie I fazy. W II fazie podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i pieniądze stamtąd pochodzą, równieŜ dotacje, jak i poŜyczka, a część poŜyczek jest na udział 
własny. Ta umowa jest podpisana do momentu decyzji Komisji Europejskiej. Za chwilę będą 
musieli tę umowę aneksować, bo termin upływa w tym roku, więc będą ją wydłuŜać do roku 
przyszłego. Jednak tutaj jest to finansowanie i nie ma Ŝadnego problemu. Po tym prosił  
o ewentualne pytania. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za wyjaśnienia i udzielił głosu radnemu 
Czerniawskiemu. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe spotykamy się od paru lat i pamiętamy, jakie były 
załoŜenia, ale rzeczywistość okazała się bardzo ponura. Po tym powiedział, Ŝe jesteśmy w II fazie  
i wiadomo, Ŝe ten okres my finansujemy z poŜyczki itd., a są to dodatkowe koszty, które my 
poniesiemy. Zapytał, o ile nas to fizycznie więcej kosztuje. 
 
Przewodniczący Zarządu ZMiGDP Waldemar Miśko odpowiedział, Ŝe Projekt jest finansowany  
w 79,81% z dotacji, a pozostałą część stanowią poŜyczki, które Spółka zaciągnęła na udział 
własny. Powiedział teŜ, Ŝe poŜyczki mają najmniejszy wpływ na poziom cen wody i ścieków. 
Poinformował, Ŝe pokusili się w jednostce o taką analizę, bo chcieli interweniować  



 12 

w ministerstwie, Ŝeby jak najszybciej poŜyczki zamienić na dotacje. Okazało się jednak, Ŝe w cenę 
wlicza się tylko koszty odsetek, a nie wlicza się kapitału. Największym czynnikiem kosztowym 
jest amortyzacja i ta pozycja stanowi 50-60%. Amortyzację moŜna obniŜać, a maksymalny pułap 
jest określony w rozporządzeniu, ale trzeba pamiętać, Ŝeby ten poziom amortyzacji był taki, który 
pozwoli na spłacanie kredytów, czyli kapitału i poŜyczek. Poinformował teŜ, Ŝe w spółce 
kołobrzeskiej nie wszystkie gminy są zgodne, ale jest wola największego udziałowca Spółki - 
prezydenta miasta, aby w perspektywie maksymalnie 3 lat dojść do tzw. ceny uśrednionej, czyli 
cena ma być jedna dla wszystkich mieszkańców całego rejonu. W spółce białogardzkiej nowy 
burmistrz nie mówi nie, jeŜeli chodzi o rozmowy na znalezienie sposobu jak dojść do jednej ceny. 
To moŜna zmienić, tylko to wymaga zgody i woli wszystkich. Na złość, na przekór czy na siłę, nie 
da się tego zrobić. Myśli, Ŝe w przyszłości, w perspektywie iluś lat do tego dojdzie. Poinformował, 
Ŝe w innych krajach np. w Niemczech jest to naturalne, Ŝe są duŜe miasta a wokół mniejsze gminy 
i tam jest jedna cena dla wszystkich. 
 
Radny Dariusz Czerniawski odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP 
powiedział, Ŝe w Szczecinku cena wody i ścieków musiałaby wzrosnąć o sześćdziesiąt parę 
procent. UwaŜa za fajne to, Ŝe Spółka Kołobrzeska w to idzie. Ponadto uwaŜa, Ŝe łatwiej moŜna to 
zrobić, bo po prostu zmienić ustawę i problem zostanie szybko rozwiązany. Myśli, Ŝe taki lobbing 
moŜna uruchomić. 
 
Przewodniczący Zarządu ZMiGDP Waldemar Miśko zwracając się do radnego Czerniawskiego 
powiedział, iŜ ma rację, teŜ o tym myślał i kilka razy to mówił, Ŝeby uregulować takie prawo 
ustawowo tzn. jak jest 1 operator i działa na terenie iluś gmin, to powinna być 1 taryfa. Jednak 
wbrew pozorom nie jest to takie proste, Ŝe wystarczy tylko zrobić ustawę, bo skąd wziąć te 
brakujące środki. Poinformował, Ŝe w Rejonie Białogard dla mieszkańców Białogardu cena wody  
i ścieków wynosi około 8,-zł brutto, a na wsiach w Gminie Białogard cena rzeczywista wody  
i ścieków wynosi około 50,-zł. Natomiast dla mieszkańców w pozostałych gminach w Rejonie 
Białogard najniŜsza cena wody i ścieków wynosi niecałe 14,-zł brutto, a najwyŜsza cena dla 
mieszkańca około 19,-zł. Poinformował teŜ, Ŝe w Karlinie cena wody i ścieków wynosi niecałe 
15,-zł brutto i dopłacają z budŜetu gminy między 1.600.000,00zł a 1.700.000,00zł. Woda u nich 
kosztuje 5,-zł brutto, a do ścieków dopłacają około 6-7,-zł. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ warto by było przyjrzeć się ustawie dotyczącej wody  
i ścieków, czy rzeczywiście takie podziały istnieją, bo karać kogoś za to, Ŝe mieszka gdzieś tam. 
 
Radny Zbigniew Adamczyk skierował zapytanie do Pani Wiceprezes Zarządu PWiK, czy odcinek 
kanalizacji w Juchowie został odebrany przez PWiK od firmy wykonującej te prace tj. od 
Ekomelu. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska odpowiedziała, Ŝe odcinek kanalizacji  
w Juchowie jest w trakcie odbioru. 
 
Radny Zbigniew Adamczyk powiedział, Ŝe w fazie projektowania zrobiono parę pomyłek, a za te 
pomyłki będą musieli zapłacić ludzie. Projektant zaprojektował w ten sposób, Ŝe studzienki 
przydomowe, które są tam usytuowane, podłączył jakby z drugiej strony, więc muszą one zostać 
przebudowane. Ponadto przy jednym z budynków nie zaprojektowano w ogóle przyłącza  
i pozostawiono to na pastwę losu. Powiedział, Ŝe chodzi o budynki nr 39 i 27, a są tam 2 
mieszkania gminne. 
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Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska odpowiedziała, Ŝe jeŜeli jest coś takiego, to 
naleŜy do nich zgłosić takie informacje na piśmie. 
 
Radny Zbigniew Adamczyk zaznaczył, Ŝe mieszkańcy Juchowa byli w PWiK i otrzymali 
odpowiedź taką, Ŝe sprawa jest poza gestią PWiK, a przyłącza mają sobie zrobić tak, Ŝeby im to 
pasowało. NiewaŜne jest, Ŝe te studnie są z drugiej strony, Ŝe trzeba będzie je przebudować i to 
będzie ogromny koszt, a w niektórych przypadkach niemoŜliwością jest podłączyć się tak, jak 
zamierzył projektant. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska odnosząc się do poruszonej kwestii ustalenia 
jednej taryfy powiedziała, Ŝe bardzo by się cieszyła, jakby była jedna taryfa i to nie jest tak, Ŝe 
Spółka PWiK nie chce. Stwierdziła, Ŝe jest moŜliwość podjęcia uchwały o jednej taryfie, ale  
z wyłączeniem Szczecinka. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zapytała, czy rozliczenie tego projektu z II fazy jest 
bardzo zagroŜone czy nie i kto poniesie konsekwencje, jeŜeli nie będzie tego fazowania. 
 
Przewodniczący Zarządu ZMiGDP Waldemar Miśko odpowiedział, Ŝe jego zdaniem nie ma takiej 
moŜliwości, Ŝeby nie było fazowania i Ŝeby nie były przyznane środki na I fazę. Stwierdził, Ŝe II 
faza to nie jest problem, bo jest to finansowane z nowej perspektywy zgodnie z nowymi zasadami  
i procedurami. Dla niego jako przedstawiciela Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty problemem 
jest I faza, gdzie właśnie ona nie ma pewności finansowania. Dodał, Ŝe I i II faza są rozliczane 
osobno, bo z róŜnych perspektyw są finansowane. JeŜeli Komisja Europejska nie przyzna w pełnej 
wysokości załoŜonego grantu, to te środki znajdą się w Polsce. Są dwie moŜliwości, albo dotacja  
z rezerwy budŜetu państwa, albo środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska - równieŜ w postaci dotacji. Ponadto poinformował, Ŝe prace nad specjalnym 
programem ratującym ten Projekt trwają i są w toku, a zakończą się jak będzie tylko decyzja 
Komisji Europejskiej i będzie wiadomo, ile środków brakuje. Stwierdził, iŜ jest spokojny o kwestię 
finansowania w zakładanych %, które są we wnioskach, czyli 80% - I faza i 79,81% - II faza. 
Kończąc powiedział, iŜ nie widzi problemu finansowego. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wykorzystując obecność Pani Wiceprezes Zarządu 
PWiK prosiła, Ŝeby wypowiedziała się na temat bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców Bornego Sulinowa. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska powiedziała, Ŝe podpisują umowę z firmą, 
która doprojektuje filtry z węglem aktywnym i będzie bezpieczeństwo, Ŝe ta woda będzie docierać 
we właściwej jakości. Ponadto przesyłają komunikaty o jakości wody, które są zamieszczane 
równieŜ na stronie internetowej gminy. Jak tylko otrzymają wyniki badań z laboratorium, od razu 
gmina teŜ jest informowana. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował gościom za wszelkie informacje,  
a następnie przystąpił do realizacji pkt 10 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 2011 roku oraz planowane 
do wykonania zadania na 2012 rok”. 
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Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  
o informacje na temat utrzymania dróg powiatowych w Gminie Borne Sulinowo. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil powiedział, Ŝe zgodnie z prośbą Przewodniczącego Rady Miejskiej 
taka informacja na piśmie została złoŜona na ręce Przewodniczącego. Informacja ta zawiera to, co 
było robione w 2011 roku, a liczby zamieszczone w tej informacji obrazują, ile czego zrobiono. 
Powiedział, Ŝe były to roboty wykonywane na miarę moŜliwości finansowych i technicznych, 
które pozwalają utrzymać drogi powiatowe w stanie przejezdności i aby degradacja nawierzchni 
nie następowała. W informacji przedstawił teŜ, co będzie w 2012 roku realizowane na terenie 
Gminy Borne Sulinowo, a więc: 
1. Przebudowa mostu przez rzekę Piławę w ciągu drogi powiatowej Strzeszyn-Gąski-

Międzylesie, 
2. Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych: koło Komorza - około 100 mb, Czarne Małe 

(przed i za torami) - około 450 mb i na odcinku Juchowo-Kądzielna - około 150 mb.  
3. Chodnik w miejscowości Krągi - około 650 m2. 
4. Bariery ochronne na przepuście przy drodze powiatowej Borne Sulinowo-Krągi - około 30 mb. 

Podkreślił, Ŝe na ten rok są takie ich moŜliwości określone budŜetem i planem, który Rada 
Powiatu uchwaliła.  

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował Dyrektorowi PZD za informacje. 
 
Następnie stwierdził, Ŝe ze względu na waŜne obowiązki sesję opuściła radna Niepelt i aktualnie 
Rada Miejska będzie obradowała w składzie 13 osób. 
 
Po tym powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie dotyczące dróg powiatowych i prosił  
o ewentualne pytania do dyrektora PZD. 
Informacja zawierająca wykonane roboty w 2011 roku i zamierzenia inwestycyjne na 2012 rok, 
przygotowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Radny Zbigniew Adamczyk powiedział, iŜ jeŜeli mówimy o drodze Juchowo-Trzesieka  
i porównując ją z drogą gminną szutrową miedzy Juchowem a Dąbiem, to moŜna powiedzieć, Ŝe ta 
nasza droga szutrowa jest lepsza i lepiej się po niej jeździ. Powiedział, iŜ nie wątpi, Ŝe w jakimś 
niedługim czasie zaczną się w Powiatowym Zarządzie Dróg problemy, jeŜeli kierowcy będą 
zgłaszali uszkodzenia samochodów i starali się w tej kwestii o odszkodowania, bo tam juŜ się 
przejechać nie da, a mówimy w tym roku o 150 mb. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil wyjaśnił, iŜ mówił o 150 mb nakładki, natomiast ubytki, które są  
w nawierzchni będą robione. Poinformował, Ŝe w tej chwili trwają roboty cząstkowe grysami na 
sucho, na tą drogę jeszcze nie weszli, ale te ubytki zostaną usunięte. Dysponują w obwodzie jedną  
zgarniarką, jednym ciągnikiem, a kilometrów obwód nr 1, który obsługuje tą drogę, ma prawie 200 
km. To będzie trochę trwało, a w tej chwili w zasadzie kończą roboty na terenie Gminy Szczecinek 
i przystąpią do napraw następnych dróg. Zaczyna się teŜ okres koszenia, a dysponując jednym 
ciągnikiem, trzeba z czegoś zrezygnować, tj. przerwać jedną robotę, a zacząć co innego. 
 
Radny Dariusz Palicki zapytał, kiedy będzie modernizowana ulica Wojska Polskiego w Bornem 
Sulinowie, a jeśli tak, to w jakim zakresie ta modernizacja będzie przebiegała. 
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Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, Ŝe jest to pytanie, z którym się często spotyka. JeŜeli 
chodzi o zadania inwestycyjne, to z takim pytaniem trzeba zwrócić się do Zarządu Powiatu  
i radnych Powiatu Szczecineckiego. Zadanie to trzeba wprowadzić do zadań inwestycyjnych 
powiatu i znaleźć na to środki. Poinformował, iŜ była nadzieja, Ŝe "schetynówki" na rok przyszły 
wrócą w poprzednim formacie, tj. lepsze finansowanie 50% na 50%. Na dzień dzisiejszy wiadomo, 
Ŝe zostanie utrzymany system, który obowiązuje w 2012 roku, czyli nie więcej niŜ 1 mln zł i tylko 
30% wartości inwestycji. Dlatego podejrzewa, Ŝe będzie trudno. Tym niemniej powiedział, Ŝe ulica 
Wojska Polskiego wymaga gruntownej przebudowy, łącznie z odwodnieniem. Najpierw trzeba 
sporządzić dokumentację, która będzie uwzględniała sprawy odwodnieniowe, oświetleniowe  
i inne. Poinformował, Ŝe 1 km ulicy w mieście to inwestycja rzędu 3,5 - 4 mln zł, więc moŜna 
sobie wyobrazić, jakie są potrzebne środki, a zewnętrznych źródeł finansowania na dzień 
dzisiejszy jest niewiele. 
 
Radny Dariusz Czerniawski zapytał, ile kosztowałaby sama dokumentacja na modernizację ulicy 
Wojska Polskiego. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, Ŝe mając doświadczenie, jak była robiona 
dokumentacja na ulicę Niepodległości, koszt wykonania dokumentacji to 100-120 tysięcy złotych. 
Poinformował teŜ, Ŝe wykonanie dokumentacji na ulicę Niepodległości kosztowało 129 tysięcy 
złotych. 
 
Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka powiedziała, Ŝe wczoraj miała okazję objechać kilka dróg 
powiatowych i poruszyła kwestię drogi na odcinku Radacz-Juchowo. Jest wstrząśnięta stanem tej 
drogi, bo cięŜki sprzęt naleŜący do Fundacji tam jeździ i do połowy jest skruszony asfalt. Pobocze 
się obniŜa, a w asfalcie są dziury niesamowite i nie moŜna się wyminąć. UwaŜa, Ŝe teraz zaczną się 
wypadki, bo nie moŜna się wyminąć samochodem osobowym w Ŝaden sposób. Trzeba zjeŜdŜać,  
a to grozi wyrzuceniem w powietrze, bo są takie róŜnice pomiędzy asfaltem a poboczem i jeszcze 
do tego dochodzą te dziury w asfalcie. Poinformowała, Ŝe wczoraj w Silnowie był podobny 
przypadek na przejeździe, bo kierowca chciał ominąć dziurę i nie wie, jak to się skończyło, ale 
prawdopodobnie było niewesoło. Drogi są niesamowicie poniszczone, bo są dziury, a zwłaszcza te 
pobocza, a najbardziej droga na odcinku Radacz-Juchowo. UwaŜa, Ŝe w tej kwestii naleŜy szybko 
zareagować, bo niedługo nie będzie moŜna jak dostać się do gminy. W Unieminie teŜ jest fatalna 
droga i nie wie, jak tam ludzie w ogóle funkcjonują, bo na tej drodze nie moŜna się maluchami 
wyminąć. Pobocza są bardzo obrośnięte i przy samej drodze, niecałe pół metra od asfaltu, są pniaki 
zarośnięte w trawie po wycinanych drzewach. UwaŜa, Ŝe trzeba sprawdzać i nie czekać do 
czerwca, w jakich miejscach jak trawy rosną. W tej chwili w niektórych miejscach trawa jest 
wysoka na 1,6 m, a w niektórych miejscach 20-30 cm. Więc trzeba reagować, Ŝe nie wszystkich 
pod jedno kopyto, tylko tam, gdzie w zaleŜności jak jest pobocze, jakie trawy rosną i te pobocze 
naleŜy w miarę szybko kosić. Prosiła teŜ, Ŝeby te dziury jak najszybciej załatać. 
 
Sołtys sołectwa Jeleń Andrzej Siatkowski zabrał głos odnośnie oznakowania miejscowości 
Jelonek, tj. braku tablicy z nazwą miejscowości. Interesuje go teŜ taka sprawa, Ŝe jadą tiry, GPS, 
nawigacja pokazuje skrót na Piłę jadąc na Dziki, a w Jelonku kończy się asfalt i jest koniec świata. 
Kierowcy chodzą po gospodarzach i proszą, aby ich samochody wyciągnęli, bo tam jest tylko 
polna droga. UwaŜa, Ŝe na wjeździe do Jelonka naleŜy umieścić oznakowanie, Ŝeby ludzie tam nie 
jechali.  
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, Ŝe jest zdziwiony tym, Ŝe w taką drogę ktoś wjeŜdŜa 
tirem. Tym niemniej powiedział, Ŝe jest to skrzyŜowanie z drogą krajową i Ŝeby postawić tam 
oznakowanie odpowiednie, trzeba opracować stałą organizację ruchu dla tego skrzyŜowania, 
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uzgodnić to z Policją, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, za opracowanie zapłacić około 
1000,-zł i później zakupić znaki, które trzeba będzie tam postawić. Taka operacja będzie 
kosztowała od 3,5 do 4 tysięcy złotych. Odnośnie dziur na drodze Radacz-Trzesieka powiedział, Ŝe 
są to te same pieniądze co na oznakowanie (na utrzymanie dróg powiatowych), więc musi wybrać: 
albo załatać ubytki w jezdni albo zrobić wygodę dla kierowców, którzy nie mają wyobraźni, czy 
obawiają się inspekcji transportu drogowego i szukają sobie skrótu. Dla niego osobiście nie jest to 
priorytetem, ale na pewno jest to problem. Pierwszy sygnał o takiej sytuacji otrzymał od 
Nadleśniczego Czarnoboru, ale nie wie, czy są to częste przypadki, czy teŜ jakiś pojedynczy 
przypadek, Ŝe to się zdarzyło. Powiedział, iŜ nie obiecuje, Ŝe ten problem zostanie rozwiązany, ale 
jest to sprawa powaŜna. 
 
Sołtys sołectwa Silnowo Mirosława Balawender poruszyła kwestię drogi od CPN w Silnowie do 
torów i powiedziała, Ŝe na tym odcinku jest tragedia, dziura na dziurze. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, Ŝe był tam w ubiegłym tygodniu i nie sądzi, Ŝe są 
tam aŜ takie dziury. Nawierzchnia tej drogi jest zdegradowana, ale nie dziura na dziurze. 
Poinformował, Ŝe po kolei naprawiają wszystkie drogi, a remonty cząstkowe będą trwały do 
sierpnia. 
 
Sołtys sołectwa Starowice Agnieszka Kasander poinformowała, Ŝe równiarka niedawno była  
u nich i wyrównała od końca asfaltu do przystanku, gdzie dojeŜdŜa autobus szkolny. Natomiast 
pozostała część drogi do Jeziornej nie została wyrównana. Zapytała, kiedy to zostanie zrobione. 
Powiedziała teŜ, Ŝe zgłaszała potrzebę postawienia tablicy z nazwą miejscowości. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, Ŝe wczoraj jej mówił, Ŝe zostanie to wykonane w II 
połowie tego roku. Zostanie jeszcze zakupiony gruz i wtedy od Jeziornej do Starowic droga 
zostanie wyrównana. Odnośnie tablicy powiedział, Ŝe duŜo jest jeszcze starych tablic i na to teŜ 
musi wydać pieniądze. Jak wyda pieniądze na tablice, to wówczas nie będzie środków na co 
innego. Poinformował, Ŝe koszt oznakowania dla miejscowości (białe i zielone tablice) wynosi 3,5 
tysiąca złotych. 
 
Sołtys sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny poruszył problem przepustu-mostu na cieku 
wodnym w m. Komorze. Gdy firma CESTAR robiła kanalizację, przyczółek tego przepustu 
rozwalili i przy okazji uszkodzili tzw. drenę pod tym mostem do przepływu i cofnęli się do asfaltu 
robiąc przęsło, które rozwalili przy zakładaniu rury. Powiedział, Ŝe tę sprawę zgłaszał, gdy składał 
podanie o chodnik. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, Ŝe kierownik obwodu drogowego w Barwicach, 
który ten rejon obsługuje, z CESTAR-em te rzeczy uzgadniał i prawdopodobnie to zostało 
poprawione.  
 
Sołtys sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny powiedział, Ŝe to przęsło zostało zabudowane, ale 
nie w ten sposób, jak było przedtem. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, Ŝe sprawdzi to. 
 
Sołtys sołectwa Uniemino Barbara CzyŜewska zapytała, czy jak Dyrektor PZD objeŜdŜał drogi 
powiatowe, był na drodze Uniemino-Okole. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, Ŝe nie był. 
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Sołtys sołectwa Uniemino Barbara CzyŜewska zaprosiła Dyrektora PZD, Ŝeby przyjechał   
i zobaczył, jak ta droga wygląda. Powiedziała, Ŝe zimą jest tragedia, a latem teŜ karetce pogotowia 
czy straŜy poŜarnej trudno przejechać. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil powiedział, Ŝe droga Uniemino-Okole będzie drogą 
administrowaną przez Lasy Państwowe. Poinformował, Ŝe na ten rok została ona pozbawiona 
kategorii drogi powiatowej i w tej chwili trwają formalności prawne. Droga ta będzie droga 
udostępnioną do ruchu publicznego, ale będzie drogą administrowaną przez Lasy Państwowe. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe rów odwadniający i pobocza naleŜą do pasa ruchu 
drogowego. Zapytał, kiedy pracownicy Starostwa Powiatowego będą porządkowali tereny  
w obrębie lasów Bornego Sulinowa. Poinformował, Ŝe od 4-5 lat nie widział ani jednego 
pracownika, a chodzi o zbieranie śmieci, nieczystości chociaŜ raz w miesiącu. Stwierdził, Ŝe na 
terenie leśnym robią to Lasy Państwowe. Poinformował teŜ, Ŝe jadąc w kierunku Łubowa - dobrze, 
Ŝe teraz jest trawa wysoka, bo jesienią czy wiosną widać - jest zatrwaŜający widok. Prosił, Ŝeby 
wysłać pracownika chociaŜ raz na 2 miesiące i porządek zrobić. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, Ŝe w wielu gminach burmistrzowie czy wójtowie, 
poprzez sołtysów w ramach prac społecznie uŜytecznych sprzątają te tereny. Oni jako Powiatowy 
Zarząd Dróg dostarczają worki dla sołtysów i w okolicach swoich miejscowości jest sprzątane. 
Potem wysyłają samochód, który zbiera worki ze śmieciami i wywoŜą je na wysypisko.  
Za przyjęcie tych śmieci na wysypisko płaci Powiatowy Zarząd Dróg. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe dla niego jest to absurdalna sprawa, Ŝeby pracownik 
zatrudniony w gminie na prace społecznie uŜyteczne, pracował na terenach powiatu. Prosił, Ŝeby 
Dyrektor PZD wskazał podstawę prawną, Ŝe tak moŜna. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil zwrócił się do radnego Gorgola ze słowami: a to nie są tereny 
gminy, środki te pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy. 
 
Radny Mariusz Gorgol odpowiedział, Ŝe rozumowanie Dyrektora PZD jest absurdalne, bo 
dlaczego np. pracownicy powiatowi nie sprzątają na drogach krajowych. Chciałby chociaŜ raz  
w roku zobaczyć pracownika Starostwa Powiatowego, który porządkuje te tereny. Powiedział, Ŝe 
dostaje się leśnikom za nie ich winę, za nie ich śmieci i to porządkują. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil zapytał: a to są nasze śmieci. Stwierdził, Ŝe takie mamy 
społeczeństwo, lepiej butelkę wrzucić do rowu niŜ zabrać do domu i do śmietnika wyrzucić. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe obowiązek sprzątania na swoim terenie na kimś spoczywa. 
Zapytał, czy będzie taki pracownik. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, iŜ nie obiecuje, Ŝe jutro wyśle pracownika, Ŝeby 
pozbierał śmieci. W tym miesiącu nie będzie, bo wykonują remonty cząstkowe, które waŜniejsze 
są niŜ ta puszka, która tam leŜy. Dodał, iŜ jeŜeli będzie miał takie moŜliwości, to w okolicach 
Bornego Sulinowa pozbierają śmieci. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował Dyrektorowi PZD za wszystkie informacje 
i odpowiedzi. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów 
gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2011 r., plany na rok 2012”. 
 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat dróg 
gminnych. Na sali jest teŜ Pan Krzysztof Zając odpowiedzialny za te sprawy. 
 
Informacja na temat utrzymania dróg, ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjnych 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM poprosił o opinię o tej informacji wypracowaną przez Komisję 
BudŜetowo-Gospodarczą. 
 
Radny Zbigniew Adamczyk przedstawił opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w poniŜszym 
brzmieniu: 

" Komisja BudŜetowo-Gospodarcza na posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 r. zapoznała się  
z informacją na temat utrzymania dróg, ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjnych  
w 2011 roku oraz planowanych i częściowo zrealizowanych zadań na 2012 rok. 

Przewidziane do realizacji zadania w 2011 roku zostały zrealizowane zgodnie  
z ustalonym planem w odniesieniu do przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo środków 
finansowych na te zadania. 

Natomiast planowane na 2012 rok zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych równieŜ 
zostały dostosowane do uchwalonych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo środków finansowych. 

Komisja stwierdza, Ŝe środki finansowe na otrzymanie dróg gminnych nie są adekwatne do 
potrzeb, jednakŜe rozumiejąc trudną sytuację finansową gminy i ogrom innych zadań przypisanych 
do realizacji gminie uwaŜa, Ŝe podejmowane zadania inwestycyjno-remontowe w zakresie dróg 
gminnych są zadowalające w stosunku do moŜliwości finansowych. 

Reasumując Komisja BudŜetowo-Gospodarcza (4 głosami za) pozytywnie zaopiniowała 
realizację zadań dotyczących utrzymania dróg gminnych w 2011 roku oraz planowane i częściowo 
zrealizowane zadania w tym zakresie przewidziane na 2012 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za przedstawienie opinii komisji,  
a następnie zapytał, czy ktoś z radnych chce zadać pytanie w sprawie informacji, którą otrzymano. 
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
W związku z powyŜszym Przewodniczący RM stwierdził, Ŝe Rada Miejska przyjęła 
informacj ę na temat utrzymania dróg, ulic, placów gminnych i realizacji zadań 
inwestycyjnych. 
 



 19 

Po tym przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, 
realizacja świadczeń medycznych w 2011 roku, kontrakty na 2012 rok, problemy i zamierzenia na 
przyszłość”. 
 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
opieki zdrowotnej w Gminie Borne Sulinowo. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Po tym zapytał, czy w tej sprawie są jakieś pytania. Powiedział teŜ, Ŝe w Sesji uczestniczy 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie, który moŜe udzielić bardziej 
szczegółowych informacji. 
 
Radny Zbigniew Maltański na wstępie powiedział, iŜ miło słyszeć, Ŝe ilość punktów  
w stomatologii wzrasta i moŜe z tej okazji uruchomimy gabinety stomatologiczne w Silnowie  
i w Łubowie. Obawia się, iŜ na tę ilość punktów, którą ZOZ dostał, moŜliwe Ŝe w samym Bornem 
Sulinowie nie wypracuje. Prosił, Ŝeby Dyrektor ZOZ do tego w jakiś sposób ustosunkował się. 
 
Dyrektor ZOZ Marek Dobrowolski odpowiedział, Ŝe nie ma takich szans, bo świadczenie 
przyznane jest na konkretne miejsce udzielania świadczeń. Teoretycznie mógłby umówić się ze 
stomatologiem, Ŝeby na godzinę przyjechał do tych ośrodków. Jednak wystarczy jeden telefon, 
jedno pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielaniu świadczeń w Łubowie lub  
w Silnowie i wtedy dostanie 5 tysięcy zł mandatu oraz zabiorą 50% wartości kontraktu. Podkreślił, 
Ŝe świadczenie zostało udzielone tylko na Borne Sulinowo i nie ma moŜliwości udzielania 
świadczeń poniŜej 50% wartości kontraktu pełnego, czyli musiałby dostać w tej chwili z NFZ 1,5 
etatu. Wtedy mogłoby być 3 razy w tygodniu minimum 5 godzin w Silnowie i reszta w Bornem 
Sulinowie. Nie moŜna udzielać świadczeń w jakimkolwiek punkcie udzielania poniŜej 15 godzin 
tygodniowo. Poinformował, Ŝe 15 godzin tygodniowo to jest 10000 punktów, a tyle ma dzisiaj na 
wszystko. Musiałby mieć 10000 punktów na Łubowo, 10000 na Silnowo i 10000 na Borne 
Sulinowo. Musiałby mieć 2 lekarzy, czyli jednego w pełnym zakresie i drugiego na 0,5 etatu,  
a wykorzystałby z tych punktów moŜe 12000. Poinformował teŜ, Ŝe po I kwartale po analizie, NFZ 
odbiera punkty, odbiera pieniądze jako niewykorzystane. Musi te pieniądze oddać, a jak nie odda 
to musi zwolnić lekarzy, bo nie ma tyle punktów, Ŝeby oni byli zatrudnieni. Powiedział teŜ, Ŝe po  
I kwartale musiał oddać 1300 pkt dziecięcych, bo rodzice nie przyprowadzają dzieci do dentysty. 
Nie kłócił się o te zabrane punkty, bo i tak ich nie wykona. JeŜeli chodzi o stomatologię, to do 
końca 2013 roku nie ma Ŝadnej szansy na uruchomienie w ramach NFZ gabinetów w Silnowie  
i w Łubowie. Zwracał się do dr Kozak i Dyrektor Jaśkiewicz w tej sprawie, ale odpowiedzieli, Ŝe 
NFZ nie przewiduje ogłoszenia konkursu na świadczenie stomatologiczne w Powiecie 
Szczecineckim w innych punktach niŜ jest w tej chwili, bo Powiat Szczecinecki i tak jest 
przepunktowany w stosunku do średniej wojewódzkiej. 
 
Radny Zbigniew Maltański stwierdził: to lepiej te punkty oddać, stracić właściwie pieniądze,  
a moŜe wypadałoby wystąpić do szkół i dowieźć grupowo te dzieci autobusem do Ośrodka  
w Bornem Sulinowie i te punkty przekroczyć. Wtedy NFZ zobaczy, Ŝe jest taka potrzeba i da 
jeszcze więcej, bo widać, Ŝe wykorzystuje się te punkty. 
 
Dyrektor ZOZ Marek Dobrowolski odpowiedział, Ŝe nie moŜna tak zrobić, bo za kaŜdym razem 
kaŜde dziecko musi mieć podpisaną zgodę rodzica. 
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Radny Zbigniew Maltański powiedział, Ŝe dyrektor szkoły jest od tego. 
 
Dyrektor ZOZ Marek Dobrowolski zapytał, skąd dyrektor weźmie pieniądze na ten autobus. 
Dodał, Ŝe o dzieciach mówi na kaŜdej prawie Radzie Społecznej przy ZOZ, rodzice teŜ są 
powiadamiani, szkoły równieŜ, pielęgniarki w szkołach cały czas są w kontakcie z dyrekcją. Nie 
ma takiej inicjatywy i to nie jest tak, Ŝe on woli oddać punkty, bo kaŜdy punkt to dla niego jest 
pieniądz. Poinformował, Ŝe w Bornem Sulinowie jest trudno zorganizować klasę, Ŝeby zrobić 
przegląd. Dyrektorzy nie chcą puścić klasy z nauczycielem do Ośrodka, bo to jest 
odpowiedzialność i zbieranie kart zgody rodziców na leczenie stomatologiczne. 
 
Radna GraŜyna Leśkiewicz zwracając się do Dyrektora ZOZ  powiedziała, Ŝe teraz dzieci jeŜdŜą  
w kaŜdą sobotę na basen do Szczecinka, a wozi je PKS Koszalin. W tym przypadku teŜ musi być 
zgoda rodziców i teŜ jeŜdŜą nauczyciele. 
 
Radny Zbigniew Maltański zwrócił się do Dyrektora ZOZ z zapytaniem, czy w ogóle wystąpił  
z taką propozycją do dyrektorów szkół. 
 
Dyrektor ZOZ Marek Dobrowolski odpowiedział, Ŝe nie, ale dyrektorzy szkół doskonale wiedzą  
o sytuacji takiej, Ŝe kontrakty dziecięce nie są wykonywane od 7 lat. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ myśli, Ŝe pismo o niewykorzystaniu punktów dziecięcych 
w ilości iluś tam powinien Dyrektor ZOZ skierować do Pani Burmistrz z prośbą o zainteresowanie 
tą sprawą dyrektorów szkół. Jego zdaniem im się po prostu nie chce, lepiej siedzieć i mieć święty 
spokój. Poinformował, Ŝe dzieci cały czas przynoszą do domu kartki dotyczące wyraŜenia zgody 
na wyjazd np. do kina, czy na coś innego. W związku z tym zapytał, czemu nie moŜna podpisać 
zgody na wysłanie dziecka do dentysty. 
 
Dyrektor ZOZ Marek Dobrowolski powiedział, Ŝe o takiej formie informowania dyrektorów szkół 
rozmawiał z Panią Burmistrz juŜ nie raz. On się na to zgadza i napisze takie pismo nawet do 
wszystkich dyrektorów szkół. Prosił jednak, Ŝeby wziąć pod uwagę, iŜ to wcale nie jest takie proste 
dla dyrektora szkoły. Tym niemniej zobowiązał się taką informację wysłać do dyrektorów szkół. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe stan uzębienia naszych dzieci jest istotną 
sprawą. Zwracając się do Dyrektora ZOZ powiedział, iŜ myśli, Ŝe powinniśmy próbować szukać 
rozwiązania, a nie znajdować usprawiedliwienia do zaniechania niektórych działań przez 
wszystkich. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, iŜ miło słyszeć, Ŝe Dyrektor ZOZ przystępuje do remontu 
Ośrodka Zdrowia w Łubowie. Tym niemniej podpowiedział, Ŝe w projekcie modernizacji ośrodka 
zdrowia do wymogów unijnych jest jeszcze wymiana centralnego ogrzewania. Poinformował, Ŝe 
dzisiaj rozmawiał na ten temat z zarządcą budynku, bo moŜe dojść do sytuacji - piec ma około 15 
lat, a bardzo często to się zdarzało w okresie zimowym - Ŝe piec przysłowiowo "walnął" i wtedy 
jest sytuacja podbramkowa. W projekcie jest nie tylko instalacja, ale i wymiana co., na co trzeba 
zwrócić uwagę, Ŝeby to wykonać. 
 
Dyrektor ZOZ Marek Dobrowolski powiedział, Ŝe tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. 
Odnosząc się do remontu Ośrodka Zdrowia w Łubowie powiedział, iŜ szczerze mówiąc nie 
zaczynałby tego robić, bo finanse ZOZ nie są takie dobre jak w latach ubiegłych. Remont Ośrodka 
Zdrowia w Łubowie został wymuszony przede wszystkim tym, Ŝe Inspektor Sanitarny  
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w Szczecinku po prostu go do tego zmusza. Poinformował, Ŝe zrobił juŜ 2 pomieszczenia na 
zasadzie bieŜącego remontu (odświeŜenie, połoŜenie kafelek, umywalka, ciepła woda, światło 
jasne) i z grubsza spełniają wymogi, ale mimo tego dostali karę, bo Sanepid w Szczecinku 
przeprowadził postępowanie administracyjne, tj. 117,00zł za czynności pracownika (39 zł za 
godzinę a 3 godziny kontrolował). Zwrócił uwagę, Ŝe zrobi tyle, na ile w tej chwili ZOZ stać. Ta 
część będzie zrobiona i to będzie tzw. remont końcowy, bo nawet później wymiana instalacji co. 
wiąŜe się tylko z odcięciem grzejników i włoŜeniem w stare rury nowych rurek cienkościennych. 
Powiedział teŜ, Ŝe ZOZ uŜytkuje Ośrodek Zdrowia w Łubowie na zasadzie uŜyczenia. Jego w tej 
chwili nie interesuje instalacja grzewcza, instalacja woda, odpływ ścieków, bo on za to płaci jako 
uŜytkownik. Powiedział teŜ, Ŝe zmieniła się trochę sytuacja z czasów poprzednich, gdzie zarządzali 
nieprawnie jako ZOZ budynkami komunalnymi w Łubowie i w Silnowie. Aktualnie tymi 
budynkami nie zarządza, tylko uŜytkuje lokal, płacąc koszty z tego powodu. Natomiast, w jaki 
sposób będzie ciepło dostarczane, tego nie wie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe to gmina jest właścicielem tego 
budynku. Ten budynek w tej chwili  ma 3 właścicieli, tj. Gminę, Pana Maltańskiego i Pana 
Kubiaka. Bardzo podziękowała, Ŝe Dyrektor ZOZ angaŜuje w tej chwili swoje środki finansowe na 
remont. Naszym obowiązkiem jest zrobić to, o czym mówimy: instalację, czy nawet co. i zgodnie  
z udziałami podzielić koszt na 3 właścicieli. Realizować będziemy te zadania w miarę posiadania 
środków finansowych. Oczywiście moŜe się zdarzyć, Ŝe na skutek powaŜniejszej awarii będziemy  
zmuszeni szukać na to środków szybciej aniŜeli planujemy. 
 
Sołtys sołectwa Łubowo Agnieszka Kwiatkowska powiedziała, Ŝe dzisiaj uczestniczyła w Łubowie 
w spotkaniu emerytów, na które przyszła Pani z propozycją otwarcia Ośrodka Zdrowia  
w Łubowie. Powiedziała, Ŝe ta osoba była u Dyrektora ZOZ na rozmowie, była teŜ u Pani 
Burmistrz i nie dostała zgody, Ŝeby otworzyć tak jakby drugi dział w Ośrodku Zdrowia  
w Łubowie, tzn. wynająć pomieszczenia. Stwierdziła, Ŝe jako sołectwo walczą cały czas o ten nasz 
Ośrodek, Ŝeby on był itd. Nie ma dentysty, nad którym bardzo ubolewa, bo z kolei w Bornem 
Sulinowie są 2 gabinety i teŜ trudno się dostać. Powiedziała, Ŝe jeŜeli ta Pani otworzy w Łubowie 
ten oddział, to stracimy część pacjentów. Boi się, Ŝe ta Pani otworzy ten oddział załóŜmy na rok, 
czy 2 lata, potem zwinie Ŝagle, a nasz Ośrodek jak nie będzie miał pacjentów, to później umrze 
śmiercią naturalną i wówczas, gdzie mieszkańcy pójdą. Jest duŜo dzieci do szczepienia, starszych 
osób, których nie stać na dojazd do Bornego, czy do Czaplinka, czy do Szczecinka. Powiedziała, 
Ŝe ta Pani oferuje róŜne rzeczy: dentystę, specjalistów. 
 
Dyrektor ZOZ Marek Dobrowolski odpowiedział, Ŝe do niego nie zgłaszała się ta Pani ani  
w sprawie ewentualnej dzierŜawy, czy wynajęcia gabinetu. JeŜeli chodzi o gabinety lekarskie, to 
na pewno on jej ich nie wydzierŜawi, bo nie mamy moŜliwości, Ŝeby w tym Ośrodku pracowało 2 
lekarzy rodzinnych, a poza tym konkurencja. JeŜeli chce otwierać gabinet, to niech kupi lokal. 
Natomiast jeŜeli chodzi o gabinet stomatologiczny to do momentu zakończenia tego remontu, 
który planuje, nie ma szans na to, Ŝeby ten gabinet tam otworzyć, bo dzisiaj gabinet 
stomatologiczny jest gabinetem lekarza rodzinnego. Z drugiej strony Sanepid nie dałby jej zgody 
na pracę tam stomatologa, bo nie ma wszystkich potrzebnych rzeczy. Jest tam tylko umywalka,  
a w gabinecie stomatologicznym musi być umywalka i zlewozmywak z blatem. Za darmo teŜ tego 
gabinetu stomatologicznego jej nie wydzierŜawi, bo ten gabinet nie będzie pracował w ramach 
kontraktu z NFZ w Szczecinie, gdyŜ takiego nie mają i mieć nie będą (nie ma konkursów i nie ma 
punktów). Poinformował, Ŝe ta Pani doktor ma umowy POZ z Wielkopolskim Oddziałem NFZ,  
a ze Szczecinem nie ma nic wspólnego. Jeszcze raz powiedział, Ŝe zgody na to, Ŝeby w Ośrodku 
Zdrowia w Łubowie otworzyć gabinet lekarza POZ nigdy jej nie da. Ponadto powiedział, Ŝe gdyby 
chciał Ośrodek Zdrowia w Łubowie likwidować, to juŜ by dawno go zlikwidował. Jednak nie po to 
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w tej chwili wkłada pieniądze, Ŝeby go zamykać. JeŜeli z tych 980 pacjentów zostanie ich 500, to 
ten Ośrodek teŜ będzie funkcjonował, bo doświadczenie z krótkiego okresu pobytu i pracy tutaj, to 
mniej więcej 20% pacjentów, którzy się pierwotnie przepisali, wróciło do naszego ZOZ-u. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ myśli, Ŝe mieszkańcom i radnym zaleŜy 
na tym samym. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, Ŝe znany mu jest ten temat bardzo dobrze. Zwracając się 
do Dyrektora ZOZ powiedział, Ŝe nie mamy się czego obawiać i Ŝyczmy tej Pani powodzenia. 
Poinformował, Ŝe jest jedna osoba w Łubowie, która chce, aby jej córka pracowała u tej Pani 
doktor i niech sobie robi ten zamęt, który moŜe pociągnie 10 czy 15 osób, a którzy za rok, czy za 3 
miesiące wrócą bardzo szybko i jeszcze na kolanach będą prosić, Ŝeby ich przyjąć. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe jeŜeli Pani doktor chce otwierać 
gabinet i ma pomieszczenia, niech to robi, bo ona jest zwolennikiem konkurencji. Ludzie mają 
prawo wybrać i do tego nic nie mamy. JeŜeli Pani doktor będzie miała siły i środki, aby uruchomić 
gabinet stomatologiczny, a będzie miała podpisany kontrakt z Oddziałem Wielkopolskim NFZ, to 
ma nadzieję, Ŝe Dyrektor ZOZ-u wydzierŜawi jej te pomieszczenia. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ czytając w sprawozdaniu, Ŝe jest dobrze, 
to jednak troszkę pkt 6 o treści "w miesiącu grudniu 2012 r. zostały przeprowadzone prace 
remontowe drugiego z gabinetów lekarza POZ w ZOZ Borne Sulinowo" nie brzmi dobrze. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował Dyrektorowi ZOZ za wszystkie informacje 
i udzielone odpowiedzi na zadawane pytania. 
Po tym ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 13 pn. 
„Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Borne Sulinowo”. 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Borne Sulinowo. 
PowyŜsze opracowanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM udzielił głosu Marioli Siniarskiej – pracownikowi Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 
 
Mariola Siniarska powiedziała, Ŝe ta ocena nie róŜni się niczym od składanego przez MGOPS 
sprawozdania opisowego. Poinformowała, Ŝe ustawodawca narzucił obowiązek sporządzania 
sprawozdania ilościowego, które to sprawozdanie przekazują do Centralnej Bazy Statystycznej.  
W sprawozdaniu tym ujęte jest wszystko to, o czym pisali w sprawozdaniu z działalności. Ponadto 
w opracowaniu ujęte są równieŜ do porównania dane z lat poprzednich i prognoza na lata przyszłe. 
Podkreśliła, Ŝe od tego roku będą to robić systematycznie i co roku do końca kwietnia będą takie 
opracowanie przedkładać Radzie Miejskiej. ZałoŜeniem ustawodawcy ma to być ocena polityki 
społecznej w gminie. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za wyjaśnienie i zwracając się do radnych 
zapytał, czy ktoś chce zadać jakieś pytanie. 
 
Pytań nie zadawano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Borne Sulinowo. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Podjęcie 
uchwał w sprawach”. 
 
 
 
Ad 14. 
Podjęcie uchwał. 
 
14.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnego Zbigniewa Maltańskiego  
o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej odnośnie rozpatrywanej skargi na postępowanie 
Burmistrza Bornego Sulinowa, złoŜonej przez Panią Lidię Uttendorf. 
 
Radny Zbigniew Maltański przeczytał treść stanowiska w sprawie skargi na Burmistrza Bornego 
Sulinowa wypracowanego przez Komisję Rewizyjną, które stanowi załącznik do projektu uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Burmistrza Bornego Sulinowa. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe w związku z tym, iŜ krąŜyły 
opinie, Ŝe w Internecie została udostępniona inna oferta, aniŜeli członek komisji przetargowej Pani 
Duda miała z nią do czynienia w trakcie przetargu, równieŜ złoŜyła doniesienie do Prokuratury  
o moŜliwości popełnienia przestępstwa. Takie doniesienia złoŜyły teŜ Panie Uttendorf i Duda. 
Poinformowała, Ŝe po oficjalnym postanowieniu Pani Prokurator będzie występowała na drogę 
cywilną o zniewaŜenie a z informacji, które zostały jej przedstawione, członkowie komisji 
przetargowej chcą zrobić to samo. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe jako członek komisji przetargowej nie 
będzie brał udziału w głosowaniu.  
Po tym poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono, 
- nie brało udziału w głosowaniu 2 radnych (Tomasz Skowronek i Mariusz Gorgol – jako 

członkowie komisji przetargowej). 
 
Uchwała Nr XXI/245/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2012 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Burmistrza Bornego Sulinowa została 
podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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14.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia zgody 
na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
darowizny dróg leśnych na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór). 
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 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 XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2012 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
 
14.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przystąpienia do 
realizacji projektu pod nazwą „Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego poprzez 
renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska – „PlaŜy Słonecznej” w Bornem Sulinowie” 
w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji 
polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności  
i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „ZrównowaŜony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
 
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 poinformował, Ŝe komisja równieŜ wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
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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 XXI/247/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2012 r.  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Ochrona i zachowanie 
dziedzictwa przyrodniczego poprzez renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska – 
„PlaŜy Słonecznej” w Bornem Sulinowie” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych 
od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej 
grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności 
objętego Programem Operacyjnym „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013” została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
 
14.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 
w sprawie ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróŜnianie 
zbiorników bezodpływowych. 
 
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 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 XXI/248/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2012 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej 
stawki za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
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14.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (dot. zwiększenia dochodów budŜetu 
gminy o kwotę 967.590,81zł i zmniejszenia dochodów budŜetu gminy o kwotę 561.465,00zł oraz 
zwiększenia wydatków budŜetu o kwotę 406.125,81zł). 
 
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 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 XXI/249/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
 
14.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 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. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXI/250/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2012-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
 
14.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla 
terenu połoŜonego w miejscowości Grabno. 
 
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 powiedział, Ŝe komisja równieŜ opiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały i wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXI/251/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2012 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu połoŜonego w miejscowości Grabno 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
14.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przystąpienia do 
realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu 
tenisowego” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa z wyłączeniem 
realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz 
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym 
„ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
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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 powiedział, Ŝe komisja równieŜ opiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały i wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXI/252/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2012 r.  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja Bornego Sulinowa 
poprzez budowę kortu tenisowego” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych od 
rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 
rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego 
Programem Operacyjnym „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych 
obszarów rybackich 2007-2013” została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu. 
  
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 19 i nr 20 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 15. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 18 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”. 
 
 
Ad 16. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe następna Sesja Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie odbędzie się w ostatni czwartek czerwca o godz. 14.30. 
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Ad 17. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XXI Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 17.20. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


