
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXIX/2013 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 28 marca 2013 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 28 marca 2013 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Zastępcę Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, 
Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bornem Sulinowie, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, dyrektora 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, pracowników Urzędu Miejskiego, 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, uczestniczących w sesji mieszkańców oraz 
panie i panów radnych. Poinformował teŜ, Ŝe Pani Burmistrz aktualnie uczestniczy  
w posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 
Sulinowie i spóźni się na obrady.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 11 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. 
 
Propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
W związku z powyŜszym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji 
porządku sesji. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2013 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XXVIII/2013 z 19.02.2013 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2012 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2012 

rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez) i planowana działalność w 2013 roku. 
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11. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2012 rok 
(w tym: baza podlegająca centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez) i planowana działalność w 2013 roku. 

12. Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2013 rok. 

13. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2012 roku. 

14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w 2012 roku. 

15. Rozpatrzenie "Raportu o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 
2010-2011". 

16. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa; 
2) rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Bornego Sulinowa; 
3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

zabudowanej w Juchowie oznaczonej działką nr 142/3); 
4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

zabudowanej w Dąbiu oznaczonej działką nr 3/7); 
5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

zabudowanej w Czochryniu oznaczonej działką nr 17/1); 
6) oddania w bezpłatne uŜytkowanie na okres 3 lat na rzecz Centrum Kultury i Rekreacji  

w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. nieruchomości połoŜonych przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie, oznaczonych 
działkami nr 8/7 i nr 7/13); 

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

8) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2014; 

9) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 pt. "Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo" (w kwocie 62.200,00zł); 

10) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok; 
11) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na 

lata 2013-2030. 
 
17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
18. Ustalenie terminu następnej sesji. 
19. 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 XXVIII/2013 z 19.02.2013 r. był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość 
zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
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Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu Nr XXVIII/2013 z 19.02.2013 r.: 
− za głosowało 11 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXVIII/2013 z 19.02.2013 r. został 
przyj ęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 4 pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym". 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe 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 mają pytania do informacji zawartych w sprawozdaniu 
Burmistrza. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady". 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
"W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Dokonano oceny działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie, Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie, w tym wykonania planów finansowych za 2012 r. 
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2. Oceniono stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie 
Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok. 

3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na 28 marca 2013 r.  

 
Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieŜy w okresie ferii zimowych (oferta 

spędzenia wolnego czasu - CKiR, MBP). 
2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 2012 roku. 
3. Zaopiniowanie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Borne Sulinowo w 2012 roku. 
4. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2012 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
5. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2012 

rok  (w tym: baza podlegająca centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez) i planowana działalność w 2013 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2012 
rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez) i planowana działalność w 2013 roku. 

7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
2) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 pt. "Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo" (w kwocie 62.200,00zł); 

3) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia, na których: 
1. Przeprowadziła kontrole w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie oraz w Zespole Szkół  

w Łubowie. 
Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim były zwolnienia i umorzenia 
podatkowe oraz ich ściągalność w 2012 roku. 
Zakres kontroli obejmował plan dochodów z tytułu podatków i jego realizację, kwotę ulg 
uznaniowych (umorzenia, odroczenia i rozłoŜenie na raty) w spłacie podatków, kwotę 
zaległości podatkowych i stopień ich ściągalności. 
Natomiast przedmiotem kontroli w Zespole Szkół w Łubowie była realizacja budŜetu  
i prawidłowość dokonywania wydatków, działalność stołówki, stan zaległości, terminowość 
regulowania zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek ZUS. Zakres kontroli obejmował 
realizację planu finansowego za 2012 rok. 

2. Rozpatrzyła skargi na działalność Burmistrza oraz bezczynność Burmistrza Bornego 
Sulinowa. Wypracowane przez komisję stanowiska odnośnie rozpatrywanych skarg stanowią 
załączniki do projektów uchwał będących przedmiotem dzisiejszych obrad. 

 
W dniu 26 lutego 2013 r. na zaproszenie Burmistrza Bornego Sulinowa grupa radnych 
uczestniczyła w spotkaniu-warsztatach z prezesem Forum Turystyki Regionów na temat 
wypracowania koncepcji zbudowania marki "Miasto Turystyczne" oraz stworzenia efektywnej 
platformy współpracy na rzecz rozwoju turystyki.". 
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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 
zabrali:  
 
− Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka powiedziała, Ŝe ostatnio bardzo duŜo mówi się  

w mediach o ustawie śmieciowej, o konieczności rozwiązywania zawartych umów na odbiór 
śmieci z dotychczasowym przedsiębiorstwem zajmującym się odpadami komunalnymi.  
W związku z tym, Ŝeby nie przegapić terminu oraz nie naraŜać mieszkańców na dodatkowe 
koszty, w imieniu mieszkańców swojego sołectwa zwróciła się z prośbą o zbiorowe 
rozwiązanie umów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie ze 
wszystkimi klientami. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe wczoraj rozmawiał z Prezesem 
Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, Ŝeby nie zapomniał 
wypowiedzieć umów wszystkim klientom i nie czekał na wypowiedzenia indywidualne. 
Prezes Zarządu PUK potwierdził, Ŝe tak to zrobi i nie będzie czekał na koniec okresu. 
 

− Sołtys Sołectwa Śmiadowo Robert Łyszcz powiedział, Ŝe od 2 lat prosi o wstawienie furtki 
wejściowej przy wyremontowanych schodach do świetlicy wiejskiej. Jest to koszt  
w granicach 500-600,00zł, a jak o to pyta, to dostaje odpowiedź, Ŝe nie ma pieniędzy. 
Powiedział teŜ, Ŝe po roku czasu ekipa, która robiła schody, dopiero ogrodziła ten 
wyremontowany kawałek. Dzieci tam biegają, a świetlicowa w okresie letnim stała przy 
furtce jako ochroniarz. Powiedział równieŜ, Ŝe ostatnio w jego sołectwie jest problem  
z odśnieŜaniem drogi ze Śmiadowa Kolonii. Codziennie ludzie wyjeŜdŜają do pracy,  
a mieszka tam około 70 osób. Poinformował, Ŝe ostatnio samochód ośnieŜający przejechał 
tylko odśnieŜając część drogi, zakręcił i pojechał z powrotem. Boki drogi nie zostały w ogóle 
ruszone. Po telefonie do firmy odśnieŜającej usłyszał, Ŝe pług juŜ tam był i nie będzie się 
wracał. 
Ponadto sołtys powiedział, Ŝe w miesiącach październiku i listopadzie Firma Energa 
wykonywała przyłącze przez drogę gminną do jednej z działek. Wykopała dziurę, która 
zapadła się i aktualnie mają próg zwalniający (dziura do 30 cm głębokości). Od października 
ub. roku cały czas interweniuje w tej sprawie u Kierownika Referatu Inwestycji, który 
odpowiada, iŜ wie i zwróci im uwagę, Ŝeby tę dziurę zasypali. Do tej pory sprawa ta nie 
została załatwiona, a mieszkańcy przychodzą do niego i zarzucają mu brak interwencji. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odnośnie zainstalowania furtki wejściowej powiedział, 
Ŝe nie jest to wielka kwota, zajmie się tym tematem i myśli, Ŝe to zrobimy. Natomiast 
odnośnie poruszonych kwestii odśnieŜania drogi i zasypania dziury odpowiedział, Ŝe te 
sprawy nie są mu znane i oddał głos Kierownikowi Referatu Inwestycji celem wyjaśnienia 
zaistniałych nieprawidłowości. 
 
Kierownik Referatu Inwestycji Krzysztof Zając odpowiedział, Ŝe w zakresie odśnieŜania 
firma została przywołana do porządku, Ŝeby takie sytuacje omijania odcinków odśnieŜania 
nie powtarzały się. Natomiast odnośnie Zakładu Energetycznego i wykonanego przyłącza, 
gdzie po jakimś czasie wykop osiadł, do tej pory rozmowy bezpośrednie z kierownikiem 
jednostki ze Szczecinka nie przyniosły skutku. Głównie do tej pory powoływali się na 
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warunki pogodowe, natomiast jeśli w najbliŜszym czasie droga nie zostanie naprawiona, 
zwrócimy się pisemnie. Powiedział, Ŝe mamy gwarancję na roboty naprawcze na 2 lata i ma 
nadzieję, Ŝe w okresie wiosennym zostanie to naprawione. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ ma nadzieję, Ŝe nie będzie to zbyt 
długo trwało. Po tym  powitał Panią Burmistrz, która przybyła na obrady Rady Miejskiej. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iŜ skoro juŜ zwracaliśmy się ustnie do 
Firmy Energa w tej sprawie, to teraz zwrócimy się pisemnie do tej firmy o naprawę drogi, 
juŜ bez ustnych upomnień. 
 

Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za tą deklarację i powiedział, iŜ uwaŜa, 
Ŝe to będzie zrobione. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna". 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wolna Trybuna” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Sprawozdanie  
z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2012 
roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej". 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2012 r., 
zawierające realizację planu finansowego oraz działalność merytoryczną.  
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do radnych, czy odnośnie sprawozdania ktoś chce zgłosić jakieś zapytania 
czy wnioski. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
z naszej gminy uczestniczyło 16 osób. W sprawozdaniu podano szereg kursów w ramach 
aktywizacji zawodowej w czasie trwania projektu. W związku z tym zapytał, ile z tych 16 osób 
uczestniczących w projekcie z terenu Gminy Borne Sulinowo obecnie podjęło pracę lub czyni 
starania, co dała tym osobom taka aktywizacja, czy ich status się zmienił. 
 
Kierownik MGOPS Krystyna Skwark odpowiedziała, Ŝe projekt trwał do grudnia 2012 r. i te 
szkolenia równieŜ odbywały się w tym samym okresie. Jest to okres zimowy i nie wszystkie 
moŜliwości osoby te mogły wykorzystać. JeŜeli chodzi o kurs komputerowy, języka angielskiego 
to te kursy są potrzebne do pracy za granicą. W tej chwili są zbierane oferty do wyjazdu osób za 
granicę jako opiekunki i firma z Koszalina czyni taki nabór. JeŜeli osoby, które zdobyły 
kwalifikacje zgłoszą się, będą miały moŜliwość wyjechania. Powiedziała, Ŝe jako OPS dają 
moŜliwość, jakiś fach do ręki, poniewaŜ zazwyczaj są to osoby, które nie mają Ŝadnego 
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przygotowania zawodowego. Pilarze, jeśli chcą pracować w lesie, sezonowo podejmują pracę. 
Opiekunki, które przeszkolono w ramach kursu, jako OPS korzystają z tych osób, jeśli na danej 
miejscowości mają taką potrzebę. Stwierdziła, Ŝe tak naprawdę nie mają w tej chwili takiej 
ciągłej pracy dla tych osób ze względu na taki sezon, bo jest to trudny okres jeśli chodzi  
o zatrudnienie. Są to zazwyczaj prace dorywcze i te osoby mają moŜliwość korzystania z tego. 
 
Radny Mariusz Gorgol zauwaŜył, Ŝe juŜ minęły prawie 3 miesiące, ale przeprowadzono szereg 
kursów w danych specjalnościach, a pogoda nie wpływa na stopień zatrudnienia, np. obsługa 
kasy fiskalnej, pomoc kuchenna itp. Jego zdaniem Pani Kierownik nie ma Ŝadnej wiedzy, co się 
stało z tymi ludźmi, tj. czy próbowały podjąć pracę, czy rozmowy kwalifikacyjne zostały 
przeprowadzone, bo on chciałby to wiedzieć. 
 
Kierownik MGOPS Krystyna Skwark powiedziała, iŜ jeŜeli są zgłaszane oferty, Ŝe potrzebują do 
pracy na kasę fiskalną, to osoba, która ma przygotowanie idzie na rozmowy. Poinformowała, Ŝe 
osoby, które skończyły taki kurs, były na takich rozmowach. Niejednokrotnie z tego powodu, iŜ 
nie mają doświadczenia, niekoniecznie zostają zaraz przyjęte do pracy. W tej chwili są umowy 
krótkie, na czas określony, a jako Ośrodek Pomocy Społecznej nie są w stanie dla tych osób 
załatwić pracę. To pracodawcy dają pracę, a oni dają moŜliwość podniesienia kwalifikacji, aby te 
osoby mogły ubiegać się o pracę. 
 
Radny Mariusz Gorgol zapytał, czy od miesiąca grudnia jakikolwiek nadzór nad tymi osobami 
jest, czy teŜ te osoby zostały pozostawione same sobie. Zwracając się do Kierownika OPS 
przypomniał, iŜ mówiła o pracy za granicą, ale dziwi go to, bo jest to 16 osób samotnie 
wychowujących dzieci. Więc kto te dzieci będzie wychowywał, jak wyjadą do pracy za granicę. 
 
Kierownik MGOPS Krystyna Skwark powiedziała, iŜ mówiła o wyjeździe za granicę, jeŜeli 
chodzi o opiekunki i osoby samotne mające starsze dzieci, ale jeŜeli będą chciały skorzystać z tej 
oferty. Stwierdziła teŜ, Ŝe raczej te osoby pilnują OPS niŜ OPS te osoby, bo cały czas te osoby są 
wspomagane przez Ośrodek w róŜnej formie. W związku z tym kontakt mają najbardziej z tymi 
osobami, poniewaŜ co miesiąc te osoby zwracają się o pomoc. JeŜeli mają jakąś pracę - dostają 
mniej pieniędzy, a jeŜeli nie mają pracy - dostają więcej pieniędzy. Ponadto na bieŜąco 
pracownicy socjalni są w terenie, więc te rodziny jak gdyby nie wychodzą od nich.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, Ŝe celem Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki np. "aktywizacja lokalna osób bezrobotnych" nie jest stworzenie miejsc pracy, 
ale zapewnienie udziału w szkoleniach, dzięki którym uczestnicy zostaną wyposaŜeni w wiedzę 
i umiejętności pozwalające im intensywniej i bardziej efektywnie poszukiwać pracy. Małe 
gminy znajdują się w szczególnej sytuacji. O miejsca pracy znacznie trudniej w nich niŜ  
w duŜych miastach. Często mieszkańcy są zniechęceni kolejnymi, bezskutecznymi rozmowami  
z ewentualnymi pracodawcami. Nie potrafią przygotować się do rozmów z pracodawcą, nie 
posiadają kwalifikacji i poprzestają na egzystencji, oglądając się na pomoc i wsparcie ze 
świadczeń pomocy społecznej. Te programy, zgodnie z tym do czego przekonują nas eksperci, 
mają im pomóc. Bardzo często osoby bezrobotne np. kobiety czy matki samotnie wychowujące 
dostają środki na usługę fryzjerską i kosmetyczną, bo autorzy projektów wychodzą z załoŜenia, 
Ŝe w poszukiwaniu pracy istotna jest zmiana wizerunku. W tej chwili jest sporo szkoleń 
finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, organizują je firmy 
szkoleniowe i tak jak u nas stowarzyszenia. Zgodnie z przepisami uczestnicy szkoleń mogą 
otrzymywać stypendium. Wynagrodzenie otrzymują prowadzący projekt a takŜe szkoleniowcy, 
doradcy zawodowi. Są to projekty, na które przeznaczone są duŜe środki. Środki w moim 
przekonaniu, które bardziej by się sprawdziły w innej formie pomocy. 
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Są bezrobotni, którzy po takich szkoleniach lepiej odnajdują się na rynku pracy, ale większość  
z nich dalej pozostaje bez pracy i niestety jakiegokolwiek wsparcia i tych jest więcej. W moim 
przekonaniu jest to iluzja pokonywania bezrobocia i działania przeciw wykluczeniu. 
Powiedziała, Ŝe jej zdaniem, jak kończy się program, to kończy się pomoc dla tych ludzi. 
Dramatem jest to, Ŝe nie ma pieniędzy na roboty publiczne, prace interwencyjne i staŜe. Te 
środki pozwalały większości zatrudnionym chociaŜ wypracować zasiłek. Co roku korzystaliśmy 
ze środków na roboty publiczne, chodzi głównie o utrzymanie dróg, melioracje, generalnie 
sprawy porządkowe. Wykonywali je najczęściej najbiedniejsi, najsłabiej wykształceni, dla 
których zatrudnienie przez gminę, to jedyna szansa na zabezpieczenie rodzin i jedyne źródło 
utrzymania. Taka praca jest teŜ korzystna dla Gminy.  
Polityka rządu i cięcia w krajowym budŜecie uderzą w najbiedniejszych i wtedy na pewno nie 
zapobiegniemy, ale doprowadzimy do długotrwałego wykluczenia. Powiedziała, Ŝe róŜnice 
pomiędzy mieszkańcami zamoŜnymi, a skrajnie biednymi są coraz większe. Zamiast szkoleń 
bardziej przydatne byłyby środki na zatrudnienie. Powiedziała, Ŝe ma taką nadzieję, iŜ podobne 
stanowisko mają radni i wielu samorządowców. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ bardzo frustrujące jest dla wielu 
bezrobotnych to, Ŝe stają się specjalistami w coraz większej ilości dziedzin, mają coraz więcej 
szkoleń, coraz więcej kursów i wydawałoby się, Ŝe będzie im coraz łatwiej, ale to chyba idzie  
w jakimś złym kierunku, pewnie w nieskończoność. Po tym zwrócił się do komisji 
problemowych Rady Miejskiej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej 
treści: 

"Komisja Rozwoju dokonała analizy sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie za 2012 rok oraz wysłuchała Kierownika 
Ośrodka, pod kątem realizacji zadań statutowych, zatrudnienia, dostępności i poziomu 
świadczonych usług, a takŜe działalności finansowej Ośrodka. W sprawozdaniu zawarte zostały 
informacje o realizacji zadań w odniesieniu do ogólnego wykonania budŜetu – wydatków,  
w ramach zadań własnych ze środków budŜetu gminy, zadań zleconych ze środków wojewody. 
W toku analizy sprawozdania podjęto dyskusję na temat kondycji MGOPS oraz struktury 
wydatków. Zainteresowano się równieŜ problemem klientów Ośrodka, struktury wiekowej osób 
najczęściej korzystających z pomocy. W sprawozdaniu uwzględniono równieŜ działalność 
jednostek funkcjonujących przy Ośrodku, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy, Centrum 
Wolontariatu, Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
Klubu Aktywnego Seniora „AS”. W trakcie dyskusji pojawiła się sprawa, nad którą naleŜało 
będzie się w niedalekiej przyszłości pochylić, tj. struktura działania Środowiskowego Domu 
Samopomocy i forma w jakiej ma funkcjonować (jako samodzielna jednostka czy w strukturach 
jakiegoś stowarzyszenia). W trakcie dyskusji poruszono takŜe kwestie prac społecznie 
uŜytecznych tj. czy ta forma aktywizacji bezrobotnych jest skuteczna, a takŜe czy projekt jest 
doceniany przez bezrobotnych oraz czy udzielana pomoc jest dostateczna i właściwie 
ukierunkowana. Radni otrzymali odpowiedzi na pytanie dotyczące opieki nad 
niepełnosprawnymi oraz formami pomocy. Zdaniem komisji sprawozdanie z działalności OPS 
zostało przygotowane bardzo wyczerpująco i merytorycznie na wysokim poziomie. 

Reasumując, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działalność Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku. 

Na posiedzeniu komisji powzięto równieŜ informacje o problemach finansowych 
związanych z realizacją zadań własnych, szczególnie dotyczących odpłatności gminy za pobyt 
podopiecznych w domach pomocy społecznej i wypłaty dodatków mieszkaniowych, co 
spowodowało powstanie zobowiązań wymagalnych. Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy uwzględnić ten 
fakt przy projektowaniu budŜetu w następnych latach i zabezpieczyć środki na te cele. Zdaniem 
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komisji warto zastanowić się teŜ nad formami zatrudnienia osób świadczących usługi 
opiekuńcze, aby umoŜliwi ć zatrudnienie dodatkowej opiekunki na etat, a nie tylko umowę 
zlecenie, co umoŜliwiłoby uzyskanie pełnego komfortu i satysfakcji z wykonywanej pracy 
oprócz wszelkich walorów społecznych. 

Komisja zwraca uwagę na coraz lepsze warunki lokalowe, jakimi dysponuje Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, co sprzyja dostępności oraz jakości oferowanych usług.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię 
komisji o następującej treści: 
 "Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności i z realizacji planu finansowego 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej komisja stwierdza, Ŝe zostało ono 
przygotowane bardzo przejrzyście i uwzględnia szczegółowe informacje na temat realizowanych 
zadań przez Ośrodek, zarówno zadań własnych jak i zleconych. Wykonanie planu finansowego 
nie budzi zastrzeŜeń, nie stwierdzono przekroczeń w Ŝadnym rozdziale i paragrafie klasyfikacji 
budŜetowej. 

 Z przedstawionego sprawozdania oraz wypowiedzi Kierownika OPS wynika, Ŝe w roku 
budŜetowym 2012 największe problemy wystąpiły w realizacji zadań własnych, a dotyczyły 
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych.  

W powyŜszych formach pomocy powstały zaległości w opłatach za miesiąc grudzień 2012 r. na 
łączną kwotę 50.995,30zł. Z wyjaśnienia Kierownika OPS wynika, Ŝe zaległości w opłatach za 
pobyt osób w domach pomocy społecznej i w wypłacie dodatków mieszkaniowych nie nastąpiły 
z winy Ośrodka, a przede wszystkim z tego, iŜ nie została przekazana pełna dotacja  
z budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok na te cele. O zwiększenie środków w planie 
finansowym na powyŜsze formy pomocy, Kierownik Ośrodka wnioskował do gminy pismem  
z sierpnia 2012 r., jednakŜe do końca roku budŜetowego 2012 nie została przekazana pełna 
wnioskowana kwota, co skutkowało powstaniem zobowiązań wymagalnych. Kwota zobowiązań 
wymagalnych została uregulowana w styczniu 2013 r. ze środków finansowych zaplanowanych 
na realizację powyŜszych wydatków z budŜetu Ośrodka na 2013 rok. Zdaniem komisji, podobnie 
jak w  roku 2011 i 2012, tak i w roku budŜetowym 2013 zabraknie środków na opłaty za pobyt 
podopiecznych Ośrodka w domach pomocy społecznej oraz na wypłaty dodatków 
mieszkaniowych. Z wypowiedzi Kierownika OPS wynika, Ŝe od kilku juŜ lat obserwują coraz 
większe zainteresowanie podopiecznych pobytem w domu pomocy społecznej, a spowodowane 
to jest głównie starzeniem się społeczeństwa naszej gminy, brakiem opieki ze strony osób 
najbliŜszych, niewystarczającą opieką lekarską, a takŜe ograniczoną ilością etatów w tut. OPS na 
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych. W dodatkach 
mieszkaniowych równieŜ obserwuje się tendencję wzrostową stawek dodatków, która 
spowodowana jest znacznym zwiększeniem w trakcie roku 2012 opłat za wodę i ścieki, a takŜe 
trudną sytuacją finansową mieszkańców spowodowaną utratą pracy.  

 Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wyraŜa takŜe zaniepokojenie niskim wykonaniem 
dochodów z tytułu odzyskania od dłuŜników alimentacyjnych zwrotu świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, wypłaconych osobom uprawnionym do alimentów. Ośrodek podejmuje 
starania i działania w zakresie odzyskania tych naleŜności, które są przewidziane przepisami 
prawa, m.in. w tym zakresie współpracuje z komornikami osób zobowiązanych do świadczeń 
alimentacyjnych, z urzędami pracy, urzędami skarbowymi, ośrodkami pomocy społecznej  
w miejscach zamieszkania dłuŜników, z wydziałami komunikacji starostw powiatowych,  
a takŜe z centralnym biurem adresowym. Jednak pomimo prowadzonych postępowań zwrócone 
kwoty są niewielkie, bowiem zazwyczaj osoby zobowiązane do alimentacji nie posiadają 
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Ŝadnego majątku, nie podejmują zatrudnienia, są na utrzymaniu rodziców. W 2012 r. naleŜności 
od dłuŜników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiły 998.121,75zł, natomiast 
komornicy sądowi przekazali kwotę 7.525,69zł, co stanowi 0,75%.  

Zdaniem komisji jest to sytuacja niezaleŜna od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
gdyŜ w całym kraju zwrot naleŜności przez dłuŜników alimentacyjnych jest problemem. 

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

Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek udzielił głosu Pani Burmistrz. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwróciła uwagę komisji na jeden nieprecyzyjny 
zapis, a mianowicie, iŜ niezrealizowanie pewnych zadań zostało spowodowane tym, Ŝe zabrakło 
środków na to. Powiedziała, Ŝe tak jak kaŜda jednostka, równieŜ MGOPS sporządza swój plan 
wydatków i w tym planie jest koncert Ŝyczeń na wszystkie potrzeby. Ten plan jest później 
korygowanym i kaŜdy dyrektor jednostki dowiaduje się, Ŝe ma go dopasować do takiej i do 
takiej kwoty. To, co jest później zaakceptowane, jednostki otrzymują. Stwierdziła, iŜ nie 
przewidzimy nigdy tego, Ŝe wzrośnie ilość pensjonariuszy w DPS-ie, za których płacimy. 
Dodatki mieszkaniowe nie są sprawą Państwa, to gmina ma dawać na to i te wydatki teŜ są 
nieprzewidywalne, bo w pewnym okresie czasu w ciągu roku wzrasta ilość ludzi spełniających 
wymogi otrzymania tego dodatku. Społeczeństwo nie ma pracy, biednieje, ma płacić za drogi 
prąd, drogą wodę, drogie ścieki i drogie śmieci, a ludzi po prostu na to nie stać. Nie mając 
zasiłku, spełniają kryteria otrzymania dodatku mieszkaniowego i taki dodatek dostają. Nikogo 
nie interesuje, czy gminę stać czy nie stać, a takie dodatki mieszkaniowe gmina wypłacić musi. 
Tak samo jest z pensjami nauczycielskimi, bo jest wyraźny zapis, Ŝe niezaleŜnie od środków 
przekazanych przez Ministra Finansów. Tak więc, jeśli Minister Finansów nie przekaŜe nam np. 
700.000,00zł czy 400.000,00zł, to gmina teŜ ma te środki znaleźć. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe w przypadku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej to akurat jest prawda, bo nie da się przewidzieć, ile ludzi będzie w zakładach 
opiekuńczych, albo, Ŝe Matex padnie i bardzo szybko przybędzie osób spełniających wymogi 
otrzymania dodatków mieszkaniowych i trzeba będzie płacić. Te środki trzeba znaleźć, więc 
konieczne jest dokonanie zmian w budŜecie gminy i np. zdjąć jakąś inwestycję, bo nie zabierze 
się szkołom i da ośrodkowi pomocy społecznej. Ponadto powiedział, Ŝe system organizacyjny 
szkół na terenie naszej gminy jest zły i stąd pewne środki finansowe po bokach nam uciekają,  
a które moŜna by było w tej formie zabezpieczyć. Ale jest to polityka i gminy, i burmistrza  
i wszystkich. Tu jest niezaleŜnie, bo szkoły do MGOPS-u inaczej się mają w tej materii. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do radnego Cywińskiego 
powiedziała, Ŝe do końca jej kadencji ten system, jeśli chodzi o szkolnictwo, dalej będzie taki zły 
i do końca kadencji Ŝadnej szkoły nie zlikwiduje oraz nie dołoŜy liczby bezrobotnych 
nauczycieli, którzy nie znajdą pracy w Ŝadnej sąsiedniej gminie. Powiedziała teŜ, iŜ naleŜy wziąć 
pod uwagę takŜe warunki nauki w naszych szkołach, bo jeśli jest biednie, to chociaŜ jest dobrze 
w szkołach. Warunki do nauki w naszych szkołach gminnych dzieci mają zapewnione i nie ma 
powodów do narzekań. Następcom Ŝyczyła skutecznej likwidacji szkół. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ jeśli ktoś z radnych nie chciałby juŜ 
rozszerzać punktu dotyczącego sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i nie usłyszy głosu w tym temacie, to uzna, Ŝe Rada Miejska przyjęła 
powyŜsze sprawozdanie. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie przyjęła sprawozdanie z realizacji planu finansowego oraz działalności 
merytorycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  
w roku 2012. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie za 2012 rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność 
bibliotek, działania w zakresie organizacji imprez) i planowana działalność w 2013 roku". 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemne sprawozdanie 
dotyczące działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2012 rok. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Powiedział teŜ, Ŝe komisje problemowe Rady Miejskiej równieŜ tym tematem się zajmowały  
i zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju  
o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Oceniając wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej Komisja 
BudŜetowo-Gospodarcza stwierdza, Ŝe zostało ono sporządzone w sposób jasny i czytelny.  
W 2012 roku wystąpiły przypadki przekroczenia niektórych pozycji kosztów rodzajowych, 
głównie dotyczących zuŜycia materiałów i energii oraz usług obcych. Spowodowane były one 
m.in. koniecznością zakupu materiałów związanych z organizacją imprez oraz znacznym 
wzrostem ceny wody i ścieków.    

Z wypowiedzi Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz głównej księgowej wynikało, Ŝe 
jednostka ma płynność finansową i wszystkie rodzaje wydatków są regulowane na bieŜąco. Tym 
niemniej wskazanym byłoby przeznaczanie z budŜetu gminy większych środków finansowych 
na imprezy organizowane przez bibliotekę. 

 W 2012 r. oferta biblioteki w zakresie działalności statutowej i organizacji imprez była 
dość szeroka i zróŜnicowana, dzięki czemu osoba w kaŜdym wieku mogła coś znaleźć dla siebie. 
Wiele imprez zorganizowano przy udziale środków pochodzących z przychodów własnych, jak 
równieŜ środków otrzymywanych od sponsorów. Dyrektor MBP oświadczyła, Ŝe bez tych 
dodatkowych środków nie udałoby się zorganizować tak wielu i róŜnorodnych imprez. 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie czyniła teŜ starania w kierunku 
pozyskania środków zewnętrznych na realizację niektórych celów działalności statutowej.  
W wyniku tych działań pozyskano łącznie 22.614,58zł. 

 Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej poinformowała komisję, Ŝe juŜ są widoczne 
efekty wykonanej termomodernizacji budynku biblioteki, czego wymiernym odzwierciedleniem 
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są niŜsze rachunki za energię cieplną. Dyrektor jednostki poinformowała równieŜ o dobrze 
układającej się współpracy z mieszczącym się w budynku przedszkolem i częstym udziałem 
przedszkolaków w organizowanych imprezach na terenie biblioteki. 

 Na podkreślenie zasługuje równieŜ fakt, Ŝe w 2012 r. przyznano Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bornem Sulinowie tytuł najlepszej biblioteki w Konkursie "Biblioteka Roku 2011" 
w kategorii "Najlepsza Biblioteka w miejscowościach do 15 tys. mieszkańców". 

Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie oceniła działalność Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, w tym wykonanie planu finansowego.". 

Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Komisja, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie w 2012 roku stwierdza, Ŝe zostało ono bardzo dobrze 
przygotowane pod względem merytorycznym. W sprawozdaniu zawarto pełną informację  
o działaniach realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, wpisujących się w wiele 
płaszczyzn aktywności. Biblioteka jest inicjatorem i współorganizatorem wielu imprez, działań 
kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych wpisanych w kalendarz, jak i realizowanych 
okazjonalnie zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. Ze sprawozdania wynika, Ŝe 
stosowane są róŜne formy pracy tj. od zajęć edukacyjno – plastycznych, kulinarnych do spotkań 
autorskich. 

Na podkreślenie i duŜe gratulacje zasługuje fakt docenienia działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie poprzez nadanie jej w 2012 roku tytułu „Biblioteka 
Roku 2011". 

Komisja wysoko oceniła pomysł i realizację przedsięwzięcia wspólnie z Centrum Kultury 
i Rekreacji, uświetnienia majówki w formie róŜnych małych działań skierowanych do wielu grup 
odbiorców. 

Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową 
jednostki i nie wniosła Ŝadnych uwag.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie  
sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2012 rok. 
 
Głosu nie zabierał Ŝaden radny. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie przyjęła sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 
Sulinowie za 2012 rok. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2012 rok (w tym: baza podlegająca centrum, działalność 
świetlic wiejskich, działania w zakresie kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez)  
i planowana działalność w 2013 roku". 
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Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemne sprawozdanie 
dotyczące działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2012 rok. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Rozwoju oraz Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej 
treści: 

"Komisja Rozwoju przyjęła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie za 2012 rok, jak równieŜ wyjaśnienia przedstawione przez Dyrektora 
Centrum i wydała opinię pozytywną. Sprawozdanie stanowi obszerne i czytelne kompendium 
informacji o działalności Centrum Kultury i Rekreacji, prowadzonej na kilku polach, tj. od 
realizacji projektów kulturalnych, imprez masowych o róŜnym charakterze po działania 
ukierunkowane na dbałość o zieleń i obiekty sportowe znajdujące się na terenie miasta  
i gminy. 
Zawarto w nim opis imprez organizowanych przez CKiR w okresie od stycznia do grudnia 
2012r., zarówno w hali sportowej, jak i w podległych świetlicach wiejskich, wykaz zajęć 
sportowych kierowanych do duŜego spectrum odbiorców. Przedstawiono takŜe sprawozdanie  
z działalności świetlic wiejskich z terenu Gminy Borne Sulinowo, gdzie komisja zauwaŜyła 
istotny fakt, a mianowicie działania mające na celu wzbogacenie oferty o nowe formy spędzania 
wolnego czasu. 
Zwrócono takŜe uwagę na duŜe zainteresowanie wynajmem obiektów sportowych podlegających 
Centrum, dlatego zdaniem komisji naleŜałoby podjąć kolejne działania nawet tylko w sferze 
pomysłów i opracowania dokumentacji technicznej do realizacji budowy nowych obiektów 
sportowych np.: boiska treningowego (Euroboisko) oraz hali budowanej w systemie balonów 
czy hal namiotowych, co znacznie wzbogaciłoby ofertę i pozwoliło na dalszy rozwój turystyki 
sportowej. Ponadto komisja zwróciła uwagę na konieczność - w niedalekiej perspektywie 
czasowej - modernizacji parkietu w sali głównej hali sportowej w Bornem Sulinowie.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel 
przeczytał opinię komisji o następującej treści: 
 "Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności oraz z wykonania planu 
finansowego Centrum Kultury i Rekreacji za rok 2012, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza 
stwierdziła nieznaczne przekroczenia w niektórych pozycjach kosztów rodzajowych. 
Przekroczenia wystąpiły w poniŜszych pozycjach planu finansowego: 

1) zuŜycie paliwa – na plan 45.000,00zł wykonano 46.843,15zł (przekroczono o 1.843,15zł), 
2) zuŜycie energii elektrycznej - na plan 86.165,00zł wykonano 103.896,33zł (przekroczono  

o 17.731,33zł), 
3) usługi związane z organizacją imprez - na plan 215.000,00zł wykonano 278.269,66zł 

(przekroczono o 63.269,66zł), 
4) wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych - na plan 48.600,00zł wykonano 

60.326,39 zł (przekroczono o 11.726,39zł), 
5) ubezpieczenie mienia – na plan 25.000,00zł wykonano 26.866,00zł (przekroczono  

o 1.866,00zł). 
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Przyczyny przekroczeń w powyŜszych pozycjach kosztowych planu finansowego zostały 
wyjaśnione i wg informacji uzyskanej od Dyrektora Centrum nie zaleŜą do decyzji kierownictwa 
jednostki. 

 Główna Księgowa Centrum oświadczyła, Ŝe przekazana w 2012 roku kwota dotacji  
z budŜetu gminy nie była w stanie zabezpieczyć wszystkich wydatków w zakresie spraw 
bieŜących, wynikających z działalności statutowej jednostki i pokryła tylko 75% kosztów. 

 Z analizy wykonania planu finansowego wynika, Ŝe w 2012 r. nastąpił wzrost 
przychodów własnych w stosunku do planu, w tym ze sprzedaŜy usług o kwotę 35.281,17zł  
i z organizacji imprez o kwotę 32.904,49zł. 

Dzięki wypracowanym środkom własnym Centrum Kultury i Rekreacji pokryło dodatkowe 
koszty poniesione w 2012 r., które nie były przewidziane w planie finansowym jednostki,  
a dotyczyły głównie szeregu imprez, na organizację których nie było pokrycia w przyznanej 
jednostce kwocie dotacji z budŜetu gminy. 

 Na podkreślenie zasługuje równieŜ fakt czynionych przez Centrum Kultury i Rekreacji 
starań w kierunku wypracowania większych przychodów własnych. Dzięki inwencji  
i staraniom kierownictwa jednostki, w 2012 roku Centrum Kultury i Rekreacji pozyskało 
przychody własne w kwocie wyŜszej o około 40.000,00zł niŜ w roku 2011. 

 Głównym źródłem dodatkowych dochodów Centrum są przychody uzyskiwane  
z organizowanego Zlotu Pojazdów Militarnych. Zdziwienie członków komisji wywołała 
odpowiedź na pytanie jednego z członków komisji dotyczące pomocy finansowej Powiatu 
Szczecineckiego i innych organów samorządowych. W ubiegłym roku Powiat Szczecinecki 
wsparł organizację zlotu kwotą 6.000,00 zł, a Urząd Marszałkowski kwotą 2.000,00zł. Koszt 
całkowity organizacji zlotu wyniósł 294.000,00zł. Zdaniem komisji naleŜy podjąć  
w najbliŜszym czasie intensywne starania celem pozyskania znacząco wyŜszych kwot 
dofinansowania do imprezy, która nie tylko promuje naszą gminę, ale równieŜ powiat  
i województwo. Pozyskanie większego dofinansowania do Zlotu Pojazdów Militarnych 
umoŜliwi wykorzystanie będących w zasobach Centrum środków finansowych na inne cele 
statutowe jednostki. 

 Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie oceniła działalność Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie planu finansowego za 2012 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie  
sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2012 rok. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, iŜ słyszał, Ŝe od stycznia 2013 r. zwiększył się koszt 
wynajęcia sali za 1 godzinę. Zapytał, czym to było spowodowane i co za tym idzie. 
Poinformował teŜ, iŜ słyszał, Ŝe wynajmuje się salę, ale nie ma piłek, siatki teŜ nie są 
pozakładane i w ramach tej godziny samemu trzeba je zakładać. Zapytał, czy to jest prawda. 
 
Dyrektor CKiR Paulina Undrych-Matkowska odpowiedziała, Ŝe podwyŜka cen spowodowana 
była zwykłą rzeczą, a mianowicie zwiększyły się koszty utrzymania. Powiedziała, iŜ myśli, Ŝe 
10,-zł to nie jest duŜa kwota i nie jest to kwota, która moŜe wspomóc w ogólnym spięciu 
budŜetu. Jeśli chodzi o ceny, mają ceny bardzo konkurencyjne w stosunku do Szczecinka czy do 
Czaplinka. Przychody z tytułu wynajmu obiektu mają duŜo wyŜsze, niŜ taki Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Szczecinku, który jest miejscowością bardziej atrakcyjną turystycznie. JeŜeli 
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chodzi o sprzęt, starają się w miarę posiadanych środków doposaŜać halę sportową. 
Poinformowała, Ŝe w roku ubiegłym wspólnie z radami osiedli doposaŜyli sprzęt na Orliku,  
a pod koniec roku zakupili nowe piłki na halę sportową. Kończąc podkreśliła, Ŝe to wszystko 
realizują, ale w miarę posiadanych środków finansowych. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe te koszty utrzymania hali nie tylko 
wiąŜą się z tym, Ŝe rośnie cena prądu, cena wody i ścieków. Te koszty są związane z tym, Ŝe nie 
są pobierane opłaty od klubów, od szkół, a wszyscy korzystają z prądu, z wody i z kąpieli. Te 
środki przekazywane są przez gminę, więc te koszty stale będą rosły, jak hala będzie 
eksploatowana. Jedyną formą zarobkowania jest pobieranie pieniędzy od turystów albo od 
potencjalnych organizacji, które tu przyjadą. Ale poddała pod rozwagę, co jest waŜniejsze, bo 
ona woli dołoŜyć 20.000,00zł, mieć pełną halę i turyści korzystają, przewijają się przez Borne, 
czy teŜ tą cenę windować do góry. JeŜeli ceny tej nie będziemy windować, to musimy 
zabezpieczyć w budŜecie, albo windować a hala będzie świecić pustkami. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ myśli, Ŝe jak zawsze trzeba znaleźć  
w tym złoty środek, bo byłoby bezsensem, Ŝeby hala stała pusta i była droga, ale i z kolei, Ŝeby 
Centrum Kultury i Rekreacji ponosiło nadmierne wydatki z tym związane. Podsumowując 
stwierdził, iŜ jest przekonany, Ŝe ta Rada Miejska nie będzie czyniła Ŝadnych kroków, Ŝeby 
cokolwiek likwidować w Centrum w tej kadencji. 
 
Dyrektor CKiR Paulina Undrych-Matkowska powiedziała, Ŝe jeŜeli chodzi o windowanie tych 
cen to niezupełnie tak jest. Poinformowała, Ŝe na dzień dzisiejszy ma zabukowane wszystkie 
godziny wynajmu hali na miesiąc lipiec i sierpień. 
 
Przewodniczący RM  Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać 
głos w tej sprawie. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie przyjęła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 
Sulinowie za 2012 rok. 
  
Po tym przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych 
przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok.". 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemną informację  
o stanie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 roku. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o ocenę stanu 
przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo 
na 2013 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Komisja BudŜetowo-Gospodarcza na posiedzeniu w dniu 26 marca 2013 r. zapoznała się 
z informacją o stanie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych  
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w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok, przygotowaną przez Kierownika Referatu 
Inwestycji Urzędu Miejskiego.  
W oparciu o dane zawarte w informacji i wyjaśnienia Kierownika Referatu Inwestycji komisja 
stwierdza, Ŝe większość zadań inwestycyjnych została uruchomiona, wyłoniono wykonawców 
oraz podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych. 
JednakŜe realizacja robót budowlanych została wstrzymana z uwagi na utrzymującą się  zimową 
aurę pogodową. Roboty te zostaną uruchomione niezwłocznie przy sprzyjających warunkach 
pogodowych. 
Ponadto większość zadań inwestycyjnych realizowana jest przy udziale dofinansowania 
zewnętrznego. 
 Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do stopnia realizacji 
zadań inwestycyjnych i pozytywnie oceniła stan realizacji tych zadań na dzień posiedzenia 
komisji.". 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 11  
do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać w tej sprawie 
głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
przyj ęła opinię przedstawioną przez Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej 
o stanie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2013 rok. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Przyjęcie raportu z wykonania Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2012 roku.". 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania  
z realizacji przedmiotowego programu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię o następującej treści: 
 "Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie podejmowane działania 
dotyczące profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej  
i zapobiegawczej w zakresie problematyki narkomanii. W sprawozdaniu szczegółowo opisano 
realizację zadań przyjętych do wykonania w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 
rok. 
DuŜy nacisk połoŜono na organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych w szkołach oraz 
świetlicach wiejskich, a takŜe na organizację wolnego czasu dzieci i młodzieŜy. Uczestnictwo 
dzieci i młodzieŜy we wszelkich organizowanych zajęciach jest alternatywą do efektywnego 
spędzania czasu wolnego. Zdaniem komisji najwaŜniejsze jest szerzenie profilaktyki zdrowego 
trybu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŜy. Tym niemniej komisja wnosi o zintensyfikowanie 
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 
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w kwestii współorganizacji zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieŜy w czasie 
wolnym od nauki tj. w wakacje i ferie zimowe.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do 
sprawozdania z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo 
w 2012 roku. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe Rada Miejska 
w Bornem Sulinowie przyjęła sprawozdanie z wykonania Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2012 roku. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 14 pn. "Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 2012 roku.". 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Borne Sulinowo za 
2012 rok. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania  
z realizacji przedmiotowego programu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię o następującej treści: 
 "Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie działania prowadzone przez 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie rozpatrywania 
zgłoszeń występowania przypadków przemocy domowej na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Zdaniem komisji Zespół Interdyscyplinarny działa aktywnie, podejmując natychmiastowe 
działania w rodzinach, w których występuje przemoc zarówno fizyczna jak i psychiczna. DuŜą 
rolę odgrywa praca asystenta rodziny oraz specjalisty ds. przemocy w rodzinie, którzy swoimi 
działaniami w sposób profesjonalny udzielają wsparcia osobom pokrzywdzonym  
w przezwycięŜeniu trudnych sytuacji Ŝyciowych.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do 
sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Borne 
Sulinowo za 2012 rok. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe Rada Miejska 
w Bornem Sulinowie przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Borne Sulinowo za 2012 rok. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 15 pn. "Rozpatrzenie "Raportu o stanie środowiska  
w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2011".". 
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Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przypomniał, Ŝe wszyscy radni otrzymali 
przedmiotowy raport na płycie CD i mogli się z nim zapoznać. Po tym zwrócił się do radnych 
czy w tej sprawie mają jakieś wątpliwości, pytania. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe w tym raporcie o stanie środowiska nie doczytał się 
danych odnośnie ochrony środowiska dotyczących konkretnie naszej gminy. Sprawy dotyczące 
naszej gminy wystąpiły w tym raporcie tylko w jednym punkcie - badanie stanu hałasu na terenie 
miejscowości Łubowo i nic poza tym. Nie wie, jakie wyniki tej kontroli były. Podane jest 
ogólnie dla całego województwa, dość czytelnie zostało wyjaśnione dla Szczecinka, natomiast 
dla Gminy Borne Sulinowo niejasne. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe w raporcie Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska odnajdujemy te miejscowości, w których najczęściej 
występują dylematy albo problemy związane z ochroną środowiska. JeŜeli chodzi o wyniki 
badania hałasu to w raporcie zazwyczaj zamieszczane są te miejscowości, w których na skutek 
interwencji gminy, mieszkańców poziom hałasu był badany. W przypadku naszej gminy poziom 
hałasu był badany w Łubowie. Pisali takŜe mieszkańcy o zbadanie poziomu hałasu w okolicach 
"Chaty Polskiej" w Bornem Sulinowie (na wentylatory), ale Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska nie wyraził zgody i takiego mierzenia hałasu nie było. W ubiegłym roku na skutek 
działalności zespołu grającego przy Al. Niepodległości teŜ taka interwencja była  
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska i równieŜ nie wyraŜono zgody. JeŜeli 
chodzi o Szczecinek raport jest rozbudowany o kwestię powietrza przede wszystkim. MoŜemy 
wysnuć tylko wniosek, Ŝe u nas jest tak pięknie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe raport dotyczy tego, co jest głośne i co 
się dzieje w danym momencie. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 16 pn. "Podjęcie uchwał  
w sprawach". 
 
 
Ad 16. 
Podjęcie uchwał. 
 
16.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa, a radni otrzymali stanowisko Komisji 
Rewizyjnej w sprawie skargi. Po tym przeczytał treść projektu przedmiotowej uchwały i zapytał, 
czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 



19 
 

Uchwała Nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 marca 2013 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
16.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
skargi na bezczynność Burmistrza Bornego Sulinowa, a radni otrzymali stanowisko Komisji 
Rewizyjnej w sprawie skargi. Po tym przeczytał treść projektu przedmiotowej uchwały i zapytał, 
czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIX/358/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 marca 2013 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Bornego Sulinowa została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przed przystąpieniem do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały Przewodniczący RM Tomasz 
Skowronek udzielił głosu Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do sołtysów wytłumaczyła - bo jak 
siedzą na sesji i słyszą, Ŝe albo jakaś indolencja, albo opieszałość w działaniu, albo skarga na 
Burmistrza - Ŝe jak będzie kiepska pogoda albo będzie długo padać, to teŜ będzie wina 
burmistrza. Powiedziała, Ŝe w momencie kiedy mieszkaniec jest niezadowolony ze sposobu 
rozpatrzenia jakiejś sprawy albo przedłuŜającego się toku jej rozpatrzenia, to pisze wtedy skargę 
na nie takie działanie burmistrza. Burmistrz wówczas dopiero dowiaduje się o sposobie 
załatwienia bądź nie załatwienia i najczęściej, jeŜeli nie jest po myśli interesanta załatwiona 
jakaś sprawa, ma prawo napisać skargę. Skargę na burmistrza pisze się do Przewodniczącego 
RM, który następnie kieruje ją do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i komisja wówczas taką 
skargę rozpatruje, prosząc pracowników urzędu, burmistrza, zastępcę burmistrza o bardzo 
szczegółowe wyjaśnienia. Nie ma tutaj jakiegoś koleŜeństwa, bo merytorycznie skarga musi być 
rozpatrzona. Jeśli obywatel ma rację, to wtedy taka skarga uznawana jest za zasadną, a burmistrz 
zobowiązany jest, Ŝeby wyprostować sprawę albo odpowiedzieć, jak sprawa została ostatecznie 
załatwiona. JeŜeli skarga jest bezzasadna to takie stanowisko Rada Miejska zajmuje. Tym 
niemniej, jeśli cokolwiek źle się dzieje, to i tak za wszystko odpowiada burmistrz. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe kaŜdy ma prawo skarŜyć, kaŜdy ma 
prawo mieć wątpliwości do tego, co się wydarzyło. Z reguły są to sprawy dotyczące pewnych 
procedur i na pewno nie wynikające ze złej woli burmistrza. 
 
 
16.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości zabudowanej 
w Juchowie oznaczonej działką nr 142/3). 
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Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM 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 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 marca 2013 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
16.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości zabudowanej 
w Dąbiu oznaczonej działką nr 3/7). 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM 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 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 marca 2013 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
16.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości zabudowanej 
w Czochryniu oznaczonej działką nr 17/1). 



21 
 

Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM 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 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIX/361/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 marca 2013 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
16.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie oddania 
w bezpłatne uŜytkowanie na okres 3 lat na rzecz Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości połoŜonych przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie, oznaczonych działkami  
nr 8/7 i nr 7/13). 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM 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 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIX/362/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 marca 2013 r.  
w sprawie oddania w bezpłatne uŜytkowanie na okres 3 lat na rzecz Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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16.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju 
o opinie o przedmiotowym projekcie 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 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIX/363/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 marca 2013 r.  
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
16.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie nie 
wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 
rok 2014. Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym 
projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM 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 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIX/364/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 marca 2013 r.  
w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy 
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Borne Sulinowo na rok 2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu. 
 
 
16.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "Instalacja 
lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo". 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju 
o opinie o przedmiotowym projekcie 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 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIX/365/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 marca 2013 r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 pt. "Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu. 
 
 
16.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (dot. zwiększenia dochodów budŜetu  
o kwotę 12.600,00 zł i zmniejszenia dochodów budŜetu o kwotę 34.000,00zł oraz zmniejszenia 
wydatków budŜetu o kwotę 21.400,00zł). Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIX/366/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 marca 2013r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
16.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej 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 Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIX/367/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 marca 2013r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2013-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do 
protokołu. 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 26 i nr 27 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 17 porządku obrad 
pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 17. 
 
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". 
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Ad 18. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się  
w czwartek 25 kwietnia 2013 r. o godz. 14.30. 
 
 
Ad 19. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz 
Skowronek zamknął XXIX Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.40. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


