
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXV/2012 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 8 listopada 2012 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 8 listopada 2012 r. otworzył 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Czerniawski.  
 
Na wstępie powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Przewodniczącą Rady Powiatu Szczecineckiego Dorotę Chrzanowską, 
Delegata do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Władysława Kostrubca, 
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 Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 następujące wnioski: 
1. Wycofanie z porządku obrad w pkt 14 pn. Podjęcie uchwał w sprawach projektów uchwał 

dotyczących: 
1) zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie 

Gminy Borne Sulinowo - ppkt 8; 
2) zmiany sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie 

Borne Sulinowo - ppkt 9. 
Burmistrz powiedziała, Ŝe te projekty uchwał zostały przygotowane na wniosek 
Przewodniczącego RM i były one omawiane na komisjach Rady Miejskiej. Komisje 
zaproponowały inne rozwiązanie, ale nie jest znana opinia rodziców. UwaŜa, radni równieŜ, Ŝe 
jeszcze raz naleŜy rozmawiać z rodzicami, bo nie do końca zaspokoilibyśmy potrzeby 
społeczności. Dlatego proponuje wycofanie tych projektów uchwał, a powrócimy do nich na 
kolejnej sesji. 

2. Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 14 pn. Podjęcie uchwał w sprawach - projektu 
uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk  
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Burmistrz powiedziała, Ŝe jest to bardzo waŜna uchwała, której podjęcie zasugerowała 
NajwyŜsza Izba Kontroli obecnie przeprowadzająca kontrolę w tut. Urzędzie. 

 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zasugerował, aby projekt uchwały w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych  
i ich części, na terenie Gminy Borne Sulinowo wprowadzić jako ostatni w pkt 14 pn. Podjęcie 
uchwał w sprawach. Po tym poddał pod głosowanie wnioski dotyczące zmiany w porządku sesji 
zgłoszone przez Burmistrza Bornego Sulinowa: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 listopada 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 XXIV/2012 z 27.09.2012 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 na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  

w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności. 
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie 
naleŜy do zadań własnych gminy. 

11. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2012 w Gminie Borne Sulinowo. 
12. ZałoŜenia budŜetowe na 2013 rok, w tym planowane zadania inwestycyjne i stopień ich 

przygotowania. 
13. Informacje o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) rozpatrzenia skargi na postępowanie Burmistrza Bornego Sulinowa; 
2) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 
3) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

mieszkalnego przy Al. Niepodległości 30A/3 w Bornem Sulinowie); 
4) uŜyczenia na okres 6 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 

części tj. 485 m2 z nieruchomości oznaczonej nr 48/4 połoŜonej w Silnowie); 
5) Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie na 2013 rok; 

6) przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, na których powstają odpady 
komunalne; 

7) zmiany planu sieci publicznych gimnazjów i granic ich obwodów na terenie Gminy Borne 
Sulinowo; 

8) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację programu); 

9) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu); 
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10) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

11) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
12) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
13) obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne 

Sulinowo w 2013 r.; 
14) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok; 
15) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2012-2026; 
16) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

 
15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
16. Ustalenie terminu następnej sesji. 
17. Zamknięcie sesji. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr XXIV/2012 z 27.09.2012 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 Wiceprzewodniczący RM poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu Nr XXIV/2012 z 27.09.2012 r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXIV/2012 z 27.09.2012 r. został 
przyj ęty jednogłośnie. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powitał przybyłego na sesję Prezesa Zarządu 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Stanisława Matysiaka. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie 
międzysesyjnym”. 
 
 
Ad 4. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe sprawozdanie z działalności 
Burmistrza w okresie międzysesyjnym otrzymali wszyscy radni.  
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Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do Pani Burmistrz, czy do tego sprawozdania chce coś dodać. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe w sprawozdaniu jest informacja  
o przeprowadzonych wyborach sołtysa w sołectwie Krągi. W uzupełnieniu tej informacji 
przedstawiła obecną na sesji nowo wybraną Panią sołtys Annę Latkowską i Ŝyczyła powodzenia  
w pełnieniu tej funkcji. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja 
radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe na sesji jest obecna 
Przewodnicząca Rady Powiatu Szczecineckiego Dorota Chrzanowska i udzielił jej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska na wstępie poinformowała, Ŝe do tej pory tak 
się składało, Ŝe jak w Gminie Borne Sulinowo odbywała się sesja, to równieŜ w tym samym dniu 
odbywała się sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. Po tym powiedziała, Ŝe jutro odbędzie się 
XXVIII Sesja Rady Powiatu, której tematem będą głównie informacje z realizacji inwestycji 
drogowych, z analizy oświadczeń majątkowych oraz o stanie realizacji zadań oświatowych  
w Powiecie Szczecineckim w roku szkolnym 2011/2012. Ponadto tematem sesji będą uchwały 
związane z przesunięciami w budŜecie Powiatu Szczecineckiego w związku z otrzymanymi 
środkami finansowymi z róŜnych źródeł. Poinformowała teŜ, Ŝe w kaŜdy czwartek od godz. 15.30 
do godz. 17.00 pełni dyŜur w powiecie. Dysponuje teŜ telefonem słuŜbowym, który umieszczony 
jest na stronie internetowej Powiatu Szczecineckiego i jak są jakieś potrzeby, to chętnie słuŜy 
pomocą naszym mieszkańcom. Poinformowała, Ŝe ostatnio kilku mieszkańców Piławy i Silnowa 
zwróciło się do niej z zawyŜonymi - ich zdaniem - rachunkami przez PWiK. Po jej interwencji  
u samego Prezesa Zarządu PWiK okazało się, Ŝe rzeczywiście te rachunki były zawyŜone - Ci 
Państwo mają spore nadpłaty i w tej chwili dostają rachunki w kwocie zero. Powiedziała teŜ, Ŝe to 
co się dzieje w Powiecie zamieszczane jest na stronach internetowych i moŜna przeczytać. Na 
pewno chcielibyśmy więcej inwestycji drogowych na terenie naszej gminy, ale wszystko zaleŜy 
od środków finansowych. Aktualnie na terenie Gminy Borne Sulinowo na ukończeniu jest 
inwestycja dotycząca przebudowy mostu łączącego Międzylesie ze Strzeszynem na kanale do 
jeziora. Na najbliŜszej sesji uchwałą Rady Powiatu przekazana zostanie droga na rzecz 
Nadleśnictwa Czaplinek, która była drogą powiatową łączącą Uniemino, Piławę i Okole  
a przebiega przez kompleksy leśne. Po tym prosiła o ewentualne pytania. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zgłosił zapytanie dotyczące inwestycji związanej  
z przebudową i modernizacją drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie,  
a mianowicie na jakim etapie jest ta inwestycja i co moŜemy oczekiwać od radnych powiatu  
w przyszłym roku. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska stwierdziła, Ŝe nie potrafi radnemu w tej 
chwili odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma takich wiadomości. Tym niemniej powiedziała, Ŝe 
stosowną odpowiedź złoŜy na piśmie jeśli radny sobie tego Ŝyczy. 
 



5 
 

Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, Ŝe bardzo by prosił o odpowiedź. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
Ad 6. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
"W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Oceniono funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 

Sulinowie. 
2. Dokonano oceny finansowej realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 

szkolny 2011/2012. 
3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 8 listopada 2012 r. oraz projekt uchwały w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 
na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie  

z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności. 
2. Podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2012 w Gminie Borne Sulinowo. 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie 
naleŜy do zadań własnych gminy. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie na 2013 rok; 

2) przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, na których powstają odpady 
komunalne; 

3) zmiany planu sieci publicznych gimnazjów i granic ich obwodów na terenie Gminy Borne 
Sulinowo; 

4) zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie 
Gminy Borne Sulinowo; 

5) zmiany sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
w Gminie Borne Sulinowo; 
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6) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację programu); 

7) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu); 

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

9) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

 

Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia, na których: 
1. Przeprowadziła kontrolę w Publicznym Gimnazjum w Silnowie. 

Przedmiotem kontroli była realizacja budŜetu i prawidłowość dokonywania wydatków, 
doŜywianie dzieci, stan zaległości, terminowość regulowania zobowiązań m.in. z tytułu 
podatków i składek ZUS. 

2. Przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. 
Przedmiotem kontroli było wykonanie zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonej  
w dniu 3 marca 2011 r. w zakresie kosztów utrzymania ochotniczych straŜy poŜarnych oraz 
stan przygotowania OSP do bieŜącej działalności statutowej w podziale na poszczególne 
jednostki. 

3. Rozpatrzyła skargę Pani Lidii Uttendorf na Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczącą 
nieprawidłowości w zorganizowanym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierŜawę 
pomieszczeń w budynku uŜyteczności publicznej, który odbył się w dniu 20 lutego 2012 r. 

 

W dniu 4 października 2012 r. wpłynęło pismo rodziców dzieci zamieszkałych w Śmiadowie  
i Śmiadowie Kolonii, w którym ponownie zwracają się z prośbą o przygotowanie i przedłoŜenie 
radnym Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie projektu uchwały dotyczącej zmiany obwodu 
szkolnego polegającego na odłączeniu tych miejscowości z obwodu szkolnego naleŜącego do 
Szkoły Podstawowej w Jeleniu i przyłączeniu do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej  
w Juchowie. W tym równieŜ dniu, w ramach przyjęć interesentów w sprawach skarg i wniosków, 
spotkałem się z przedstawicielami rodziców dzieci zamieszkałych w tej miejscowości. Wychodząc 
naprzeciw prośbie mieszkańców zwróciłem się do Sekretarza Gminy o przygotowanie projektu 
uchwały dotyczącego wprowadzenia zmian w obwodach szkolnych celem przedłoŜenia radnym 
do dyskusji na posiedzeniach komisji. 
 
W dniu 18 października 2012 r. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ElŜbieta Niepelt 
uczestniczyła w uroczystości "Pasowania na przedszkolaka" w Przedszkolu Niepublicznym 
"Jedyneczka" w Bornem Sulinowie. 
 

W dniu 25 października 2012 r. niektórzy radni uczestniczyli w Gali Konkursu "Działacz 
Społeczny Roku 2012", na której wręczono tytuły laureatom konkursu.  
Laureatami konkursu zostali: 
1) KRYSTYNA SOLSKA  - przewodnicząca Aktywnego Seniora „AS”  w Bornem Sulinowie, 
2) STEFANIA PYKAŁO - skarbnik Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klubu Abstynenta  

„Pierwszy Krok„  w Bornem Sulinowie, 
3) MARIOLA GRONWALD  - prezes Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w  Bornem Sulinowie, 
4) ELśBIETA NIEPELT  - prezes Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości RADACZ, 
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5) ZYGRFRYD FĄFEREK - przewodniczący Koła Terenowego PZERiI w Bornem Sulinowie. 
 

W tym teŜ dniu wpłynęło adresowane do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie pismo Kapituły 
Konkursu "Działacz Społeczny Roku 2012", w którym Kapituła tego konkursu wnioskuje o: 
- wprowadzenie na terenie Gminy Borne Sulinowo dnia 25 października jako "Dnia Działacza 

Społecznego Roku", 
- wprowadzenie do Kalendarza Imprez Kulturalnych Gminy tego konkursu jako imprezy 

cyklicznej, 
- objęcie patronatem tego konkursu przez Burmistrza Bornego Sulinowa, 
- przeznaczenie kaŜdego roku środków finansowych z budŜetu Urzędu Miejskiego na zakup 

nagród i wyróŜnień dla laureatów konkursu.". 
 
Na koniec Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski pogratulował radnej ElŜbiecie Niepelt 
uzyskanego wyróŜnienia.  
 
Po tym 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 Jeleń Andrzej Siatkowski poinformował, Ŝe w tym tygodniu 

odbyły się wywiadówki w Szkole Podstawowej w Jeleniu. Po wywiadówkach przyjął 
delegację rodziców, która to delegacja zgłosiła 7 punktów odnośnie działalności i pracy Pani 
Dyrektor. Stwierdził, iŜ dobrze jest, Ŝe w sesji uczestniczy Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Jeleniu, gdyŜ po przeczytaniu tych punktów od razu udzieli na nie wyjaśnień. Po tym 
przeczytał poniŜsze punkty w brzmieniu: 
1) od trzech lat nie było Rady Rodziców i wybranego przewodniczącego rady, 
2) nieudostępniony sprzęt do zabawy dla dzieci tj. basen z kulkami - zakupiony 

niszczeje  
w magazynku, 

3) dwoje uczniów Kopernatzkich rządzi i zastrasza całą szkołę - pani dyrektor nic 
nie robi  
w tej sprawie, 

4) brak zagospodarowania w sadzie owocami - jabłka gniją, była moŜliwość 
pozyskania  
i zmagazynowania lub sprzedaŜy na skup a pieniądze przeznaczyć na zorganizowanie 
szkolnych wycieczek, 

5) brak zgody na zorganizowanie festynu, dochód przeznaczyć na szkolne 
wycieczki, 

6) co roku pani dyrektor powtarza, Ŝe szkoła zostanie zamknięta i zlikwidowana, a 
dzieci karze zapisywać do Bornego, 

7) brak opieki nad dziećmi, które oczekują na autobus, świetlica zamknięta. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy to pismo zostało skierowane do 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu. 
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Sołtys sołectwa Jeleń Andrzej Siatkowski odpowiedział, Ŝe jeszcze nie. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, Ŝe sołtys poruszył wiele tematów  
i udzielił głosu Pani Burmistrz. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwróciła uwagę prowadzącemu obrady na pewną 
formalność i jednocześnie dobre obyczaje, jakie powinny panować podczas posiedzeń Rady 
Miejskiej. Powiedziała, Ŝe Rada Miejska nie jest organem prowadzącym szkoły. Organem 
prowadzącym szkoły jest Burmistrz. Sprawa funkcjonowania szkoły była niejednokrotnie 
poruszana, natomiast w jej mniemaniu jako burmistrza tej gminy niedopuszczalne jest, Ŝeby  
w obecności radnych i mieszkańców tylko i wyłącznie posługiwać się opinią nielicznych  
rodziców. Zwracając się do sołtysa powiedziała, Ŝe o takich sprawach rozmawia się  
z Dyrekcją w czasie zebrań lub zgłasza się problem do organu prowadzącego. Sołtys nie jest 
organem uprawnionym do przedstawiania zarzutów, które w Ŝaden sposób nie były 
sprawdzane. Sesja natomiast nie jest miejscem na dokonywanie rozliczeń, więc nie poprosi 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu o wyjaśnienia, mimo Ŝe Pani Dyrektor jest obecna. 
O wyjaśnienia zwróci się do Pani Dyrektor na piśmie dopiero wtedy, jeŜeli tego typu uwagi 
wpłyną do burmistrza. 
 

− Sołtys sołectwa Śmiadowo Robert Łyszcz powiedział, Ŝe mieszkańcy 
Śmiadowa Kolonii mają juŜ dość tego wszystkiego co wiąŜe się z obwodem nauczania. 
Problem jest, o czym Pani Burmistrz doskonale wie, uzasadnienie zmiany obwodu szkoły 
złoŜyli na piśmie, a ponadto przedstawiciele wsi rozmawiali na ten temat z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej. Cały czas piłeczka jest odbijana i nikt nie chce ich wysłuchać. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do sołtysa sołectwa Śmiadowo 
powiedziała, iŜ to nie jest tak, Ŝe nikt Pana nie chce wysłuchać, bo dokumenty wskazują, Ŝe 
jesteście wysłuchiwani.  Po czym przypomniała radnym omawianą kwestię. Sprawa dotyczy 
zmiany obwodu szkolnego dla Śmiadowa Kolonii. Od 20 lat dzieje się tak, Ŝe dzieci  
z miejscowości Śmiadowo Kolonia jeździły do Szkoły Podstawowej w Silnowie. Później, gdy 
została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Silnowie, obwodem była szkoła w Jeleniu a część 
dzieci jeździła do Szkoły Podstawowej w Juchowie, która nie była ich obwodem. Wszystkie te 
dzieci dowoŜone były na koszt gminy. Niestety zgodnie z przepisami Gmina nie moŜe  
finansować dowozu dziecka uczęszczającego do szkoły połoŜonej poza obwodem. 
Regionalna Izba Obrachunkowa argumentuje, iŜ zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, więc kaŜde jej 
działanie musi znajdować umocowanie w przepisach upowaŜniających do podjęcia danego 
aktu prawnego. Dlatego teŜ moŜliwość dofinansowania dowozu dzieci do szkół musi wynikać 
bezpośrednio z przepisów prawa. Tylko w takim zakresie gmina moŜe planować wydatki  
w budŜecie. Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół, które nie spełniają kryteriów 
określonych w ustawie o systemie oświaty, narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie. 
Nie moŜemy więc finansować dowozu dzieci dojeŜdŜających do szkoły poza obwodem. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe wybór szkoły znajdującej się poza obwodem przez rodziców 
dziecka, nie moŜe skutkować Ŝądaniem zwrotu kosztów tego dowozu. Ustalenie planu sieci 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a takŜe określenie 
granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, 
mających siedzibę na obszarze gminy, naleŜy wyłącznie do kompetencji rady gminy. JeŜeli 
mamy mówić o sfinansowaniu dowozu dzieci do Juchowa to rada powinna zmienić obwód. 
Ponadto poinformowała, iŜ wczoraj po posiedzeniach komisji postanowiono, Ŝe w przeciągu 
2-3 tygodni powinniśmy odbyć następną sesję. Będzie to sesja na wniosek, a dotyczyć będzie 
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gospodarki śmieciowej i ponownie wprowadzimy punkt dotyczący zmiany obwodu szkolnego. 
Myśli, Ŝe do tego czasu Pan Przewodniczący ponownie spotka się z rodzicami dzieci ze 
Śmiadowa i Śmiadowa Kolonii, aby wypracować consensus, który to z kolei pozwoli 
przygotować projekt uchwały.  
 

− Sołtys sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny powiedział, Ŝe we wsi Komorze 
ma problem  
z bobrami. Pan Roszak, który mieszka na początku wsi przy brzozach skarŜył się, Ŝe jechał 
samochodem, a raptem na samochód przewróciła się brzoza. Bobry podcinają drzewa, a gdy 
wiatr zawieje przewracają się. Podcięły juŜ bardzo duŜo drzew i biorą się za drzewa owocowe. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiadając sołtysowi sołectwa Komorze 
powiedziała, Ŝe jest to problem nie tylko Komorza, ale równieŜ Zalewów Nadarzyckich, 
Jelenia i okolic. Poinformowała, Ŝe bobry są pod ochroną i jeŜeli są na tyle dokuczliwe, to 
moŜna wystąpić o odstrzał, ale na pewno nie do Urzędu, Starosty czy Wojewody, bo zgodę 
wydaje Minister Ochrony Środowiska. 

 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna 
Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W Wolnej Trybunie głos zabrali: 
 
− Władysław Kostrubiec wypowiedział się na temat poruszonego przez sołtysa 

sołectwa Komorze problemu bobrów. Poinformował, Ŝe jako Izba Rolnicza równieŜ poruszali 
ten temat, ale na temat bobrów nikt nie chce rozmawiać, równieŜ odnośnie odstrzałów. Przez 
rok juŜ drąŜą ten temat, ale pozostaje to bez odzewu. Po tym poruszył temat naprawy drogi  
w Noblinach w kierunku na Liszkowo, która miała być robiona, ale nie jest. Poinformował, Ŝe 
na tej drodze most zaczyna się pochylać i moŜe wystąpić wypadek. Mostek wykonany jest  
z kamienia, który woda zaczyna drąŜyć i juŜ zarwał się.  
 

− Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka korzystając z obecności radnej powiatu 
powiedziała, iŜ jadąc na sesję przed przejazdem kolejowym w Silnowie znajduje się ostry 
zakręt i tam jest bardzo niebezpieczny uskok. Uskok ten z dnia na dzień powiększa się i jest 
duŜe zagłębienie. Tamtędy jeŜdŜą nasze dzieci i mieszkańcy, a ten uskok powoduje, Ŝe jak się 
jedzie to wybija  
w górę, a zakręt wynosi 90 stopni. Prosiła, aby to zrobić. 
 

− Mieszkaniec Bornego Sulinowa (Pan Wegner) powiedział, Ŝe mieszkańcy 
Bornego Sulinowa Ŝyją w strachu i nie są bezpieczni, a chodzi o podziemia. Poinformował, Ŝe 
rozmawiał ze złomiarzami, którzy juŜ wchodzą do środka. Zapytał, czy coś będzie robione w 
tej sprawie. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe na terenie Bornego Sulinowa są 
nieruchomości, które mają swoich właścicieli. Zapytał, gdzie te osoby wchodzą. 
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Mieszkaniec Bornego Sulinowa odpowiedział, Ŝe na pewno nie na własność prywatną. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zaprosił mieszkańca do Kierownika Referatu 
Inwestycyjnego w sprawie omówienia szczegółów, Ŝeby wskazał, o które podziemia chodzi. 
Powiedział, Ŝe na sesji tego nie rozstrzygniemy. 
 

− Mieszkanka Bornego Sulinowa zapytała, dlaczego Pan, który rozwozi gaz po 
mieście ma taki przywilej i uŜywa sygnału dźwiękowego o godz. przed 8.00 rano. 
Powiedziała, Ŝe jest emerytką i lubi sobie pospać, natomiast ten Pan robi pobudkę codziennie 
oprócz niedziel. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe najstarsi staŜem mieszkańcy 
miasta musieli się do tego przyzwyczaić i nigdy nikt nie zareagował w tej kwestii. My nie 
mamy wpływu na to, bo cisza nocna obowiązuje do 6.00 rano i na dobrą sprawę o 6.00 rano 
moŜe sobie Pan podjechać, trąbić i sprzedawać butle. Przypomniała, Ŝe kiedyś wszyscy 
mieszkańcy mobilizowali jej poprzedników do szybkiej gazyfikacji miasta. Aktualnie gaz jest 
i mieszkańcy mogą się podłączać, ale nikt jakoś nie chce tego zrobić. WiąŜe się to z przeróbką 
instalacji, a to są koszty. 
 

− Władysław Kostrubiec powiedział, Ŝe jako Izba Rolnicza są bardzo zadowoleni  
z proponowanej stawki średniej ceny skupu Ŝyta w wysokości 50,00zł/dt do celów podatku 
rolnego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2013 r. 
 

Więcej głosu nie zabierano. 
 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja na 
temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie  
z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności”. 
 
 
 
Ad 9. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie, aby krótko i treściwie wypowiedział się na 
temat działalności Spółki. 
 
Prezes Zarządu PUK Stanisław Matysiak powiedział, Ŝe Zarząd Spółki przedłoŜył sprawozdanie  
z działalności za 2011 r. oraz informację o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 
Na spotkaniach z Komisją Rozwoju oraz Komisją BudŜetowo-Gospodarczą omówiono bieŜące 
problemy spółki oraz przedstawiono działania aktualnego zarządu zmierzające do ograniczenia 
bieŜących kosztów działalności spółki, takich jak - gospodarka paliwowa (w tym zrębka i paliwa 
płynne) oraz omówiono wprowadzony monitoring pojazdów spółki. Efekty są imponujące, 
nastąpiło zmniejszenie zuŜycia ON prawie o 1/3. Brak jest juŜ czasu na opracowywanie kolejnych 
planów naprawczych spółki. Czas najwyŜszy by działać. Po tym przedstawił to, co udało się 
zrealizować przez ostatnie pół roku, a mianowicie: 
1) w zakresie gospodarki ciepłowniczej: 

a) pozyskano nowych dostawców zrębki w tym KPPD Łubowo i dostawców z okolic 
Polanowa - uzyskano ceny niŜsze za dostawy, 
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b) połoŜono nacisk na dostawy zrębki wysokiej kaloryczności - bez zanieczyszczeń, 
c) przeprowadzono remont kapitalny kotłów na biomasę zgodnie z zaleceniami Urzędu 

Dozoru Technicznego - koszt około 160 tys. pln, 
d) zatwierdzono nową taryfę na dostawę energii cieplnej - wzrost o 8,42 %, 
e) wprowadzono produkcję zrębki we własnym zakresie - zakupując odpady drzewne  

z Zakładu w Łubowie, 
f) dokonano rejestracji podmiotu na portalu leśno-drzewnym z zamiarem uczestnictwa  

w przetargach na zakup drewna do produkcji biomasy, 
g) prowadzony jest stały monitoring  naleŜności Spółki z tytułu dostaw energii, 
h) dokonano włączenia 5 nowych odbiorców (ulica Zielona, Lipowa, Al.Niepodległości, 

Księgarnia, Sosnowa oraz Ośrodek Zdrowia w Bornem Sulinowie),  
i) wybudowano kosztem nakładów spółki sieci o wartości 46 tys. pln netto; 

2) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) podjęto współpracę z Firmą Eko-Fiuk z zamiarem wspólnego udziału w przetargu na 

odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy, 
b) zlecono opracowanie PT Rekultywacji i zamknięcia składowiska w Bornem Sulinowie -

koszt 28 tys. pln (istnieje deklaracja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Marszałka Województwa o dofinansowaniu 
działania),  

c) wprowadzono monitoring pojazdów komunalnych rejestrujących pracę przystawek 
specjalistycznych (odwłoku) oraz tras przejazdów i kontrolę zuŜycia paliwa, 

d) zakupiono zbiornik na ON z dostawą paliwa po cenach hurtowych, 
e) prowadzony jest bieŜący monitoring składowiska odpadów komunalnych i jego 

oddziaływanie na środowisko; 
3) pozostałe działania: 

a) monitoringiem objęto pozostałe pojazdy, w tym prace zamiatarek ulicznych, 
b) uporządkowano sprawy związane z deklaracjami w zakresie podatku od nieruchomości  

w tym: składowiska odpadów, kotłowni, bazy spółki przy ul. Orła Białego 4. 
Dodatkowo wykonano wymianę pokrycia dachu z wymianą orynnowania na nieruchomości 
przy ul. Kruczkowskiego 5 (dawny Inkubator Przedsiębiorczości) - koszt ok. 40 tys. pln. 
 

W dalszej kolejności powiedział, Ŝe w sferze planów pozostaje: 
 
1) wprowadzenie systemu informatycznego spełniającego wymogi ERP z obsługą klientów po 

przez portal internetowy, 
2) z istotnych działań koniecznych do przeprowadzenia pozostaje produkcja zrębki własnym 

sprzętem poprzez zakup surowca drzewnego w Lasach Państwowych, 
3) przygotowanie rozbudowy kotłowni o kolejny kocioł na biomasę, 
4) budowa sieci ciepłowniczej w obrębie ulic Słonecznej, Jeziornej, Towarowej. 

 
Zwrócił uwagę na to, Ŝe aby jednak realizować te plany oraz zabezpieczyć bieŜącą działalność, 
spółka musi odzyskać płynność finansową. Wielkim problemem pozostaje - pokrycie strat z lat 
poprzednich, których łączna wartość wynosiła: 1.427.678 pln. Blokuje to moŜliwość uzyskania 
finansowania na bieŜącą działalność spółki. Poinformował, Ŝe złoŜono aplikacje o finansowanie 
do: PKO BP, PEKAO SA, BBS w Darłowie, BPS w Świdwinie oraz za pośrednictwem biura Tax 
Care do kilku banków. Niestety bez rezultatu.  
Kończąc swoje wystąpienie powiedział, Ŝe Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
wnioskuje o pilne dokapitalizowanie spółki czy to w formie poŜyczki zwrotnej lub bezzwrotnej, 
czy teŜ aportu w postaci nieruchomości. Po tym podziękował za uwagę. 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za wystąpienie. Po tym powiedział, 
Ŝe funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zajmowały się komisje Rady 
Miejskiej i poprosił o opinie. 
 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
w brzmieniu: 
 
"Analizując sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  
w Bornem Sulinowie za 2011 rok komisja stwierdza, Ŝe zostało ono sporządzone w sposób 
przejrzysty i bardzo czytelny, bowiem kaŜdy dział prowadzonej działalności jest obszernie 
opisany tj. gospodarka ciepłownicza, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarka 
mieszkaniowa i usługi pozostałe. 
Komisja na posiedzeniu wysłuchała takŜe propozycji Prezesa Zarządu spółki dotyczących 
uzdrowienia sytuacji finansowej i likwidacji straty ciągnionej z lat ubiegłych poprzez operacje 
finansowe z wykorzystaniem wartości materialnych (mienia) gminnych i spółki. 
W przedsiębiorstwie występują problemy związane z działalnością bieŜącą, a mianowicie 
trudności w finansowaniu zakupów surowca do kotłowni miejskiej. 
Zaniepokojenie komisji wywołały informacje związane z poniesionymi stratami w zakresie 
gospodarki komunalnej i znaczącego zmniejszenia przychodów z tej działalności,  
co w konsekwencji wygenerowało część straty. 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza stoi na stanowisku, Ŝe corocznie kaŜde sprawozdanie 
finansowe spółki powinno być przedmiotem wnikliwej analizy i wyciągania szybkich wniosków 
w projektach budŜetu spółki na rok następny. 
Bezwzględnie naleŜy dąŜyć do sytuacji, w jakiej spółka wygeneruje zysk, który będzie 
wykorzystany na modernizację oraz unowocześnienie sprzętowe i techniczne przedsiębiorstwa. 
Zdaniem komisji malejące przychody spółki są bezpośrednio związane z brakiem poszerzania 
zakresu działalności i jej rozpoczęcia w innych sferach działalności gospodarczej, które 
potencjalnie mogą stanowić dochody lub zminimalizować skutki strat w innych dziedzinach 
działalności. 
Komisja podkreśla, Ŝe kaŜda wygenerowana strata skutkuje konsekwencjami dla budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo i jest bezpośrednim znacznym dla niego obciąŜeniem. 
W związku z tym - zdaniem komisji - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie powinien przedstawić Radzie Miejskiej jak najszybciej 
propozycję uzdrowienia sytuacji finansowej i niezwłocznego wprowadzenia działań 
naprawczych.". 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię 
komisji w brzmieniu: 
 
"Komisja Rozwoju szczegółowo zapoznała się z przedstawionym przez Prezesa Zarządu 
sprawozdaniem na temat działalności i funkcjonowania  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za 2011 r. Informacja zawiera szczegółowy opis sytuacji 
finansowej Spółki oraz charakterystykę prowadzonej działalności w rozbiciu na poszczególne 
działy. Członkowie komisji zauwaŜyli trudności finansowe związane z działalnością Spółki  
w poprzednich latach i dług ciągniony, który utrudnia prowadzenie bieŜącej działalności. Mało 
optymistyczne są wyniki finansowe za rok 2011, bowiem w większości działów prowadzonej 
działalności zanotowano straty. Członkowie po rozmowie z Prezesem Zarządu dostrzegają 
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pozytywy w postaci dąŜenia do zmiany takiego stanu rzeczy i poprawy rentowności Spółki 
poprzez wdraŜanie w Ŝycie róŜnych pomysłów i poprawę jakości w funkcjonowaniu firmy. Warto 
podkreślić, iŜ przedsiębiorstwo wywiązuje się terminowo ze wszystkich zobowiązań wobec 
wierzycieli – banków. Pozytywnym działaniem wychodzącym naprzeciw mieszkańców miasta 
jest pomysł pozyskiwania biomasy we własnym zakresie poprzez zakup rębaka i niezbędnego 
sprzętu do tych działań. Jedynym problemem mogą być koszty tych działań jakie naleŜy ponieść, 
ale w długofalowej działalności Spółki w przedziale kilkuletnim to byłby dobry kierunek, 
pozwalający obniŜyć koszty energii cieplnej. Prezes Zarządu przedstawił teŜ pomysł na 
stworzenie regionalnego wysypiska w Bornem Sulinowie na bazie istniejącego, ale niestety brak 
na dzień dzisiejszy inwestora, który pozwoliłby na realizację tego pomysłu oraz decyzji 
administracyjnych. Zdaniem komisji jest to dobry pomysł na przedłuŜenie działalności 
istniejącego wysypiska w perspektywie następujących zmian przepisów w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi tym bardziej, iŜ realizacja tej propozycji wygenerowałaby nowe miejsca 
pracy, jednakŜe w dzisiejszej rzeczywistości jest to projekt trudny do realizacji i moŜe pozostać 
tylko w sferze pomysłów. Warto podkreślić fakt, aby w swojej przyszłej działalności Spółka nie 
utraciła zamówień na wywóz nieczystości czy oczyszczanie dróg i ulic na terenie działania 
przedsiębiorstwa, bo sytuacja taka mogłaby wygenerować straty i spowodować kłopoty 
finansowe. Obiecujący jest fakt, iŜ  Prezes Zarządu Spółki prowadzi juŜ rozmowy z inną 
zewnętrzną firmą z siedzibą w Mirosławcu zmierzające do wspólnego startu w przetargu na 
wywóz nieczystości stałych. Komisja pozytywnie ocenia działania w kierunku usprawnienia 
funkcjonowania Spółki w poszczególnych działach poprzez zakup programów informatycznych, 
co pozwoli na lepszą obsługę usługobiorców oraz na lepsze i płynniejsze zarządzanie a takŜe 
pełen bieŜący monitoring przedsiębiorstwa. 
Komisja Rozwoju pozytywnie ocenia działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  
w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców, jak równieŜ działania w sferze 
organizacyjno – personalnej spółki.  Komisja zauwaŜa niedoskonałości w funkcjonowaniu 
pewnych działów, jednak po rozmowie z Prezesem Zarządu widać wizję, pomysł na zmianę  
i wyjście naprzeciw oczekiwaniom usługobiorców. Firma dostosowuje się do realiów rynku, 
modernizuje i uzupełnia sprzęt niezbędny do pełniejszej i wydajniejszej realizacji zadań 
wynikających z prowadzonej działalności. Komisja stwierdziła, iŜ Spółka powinna wyjść ze swoją 
ofertą i próbować pozyskiwać zlecenia poza obecnym terenem działania. 
Komisja Rozwoju, biorąc pod uwagę wszystkie problemy w bieŜącej działalności, widzi  
w następnych latach przy sprzyjających okolicznościach moŜliwość na rozwój i prawidłowe 
funkcjonowanie Spółki. Zwiększanie kompetencji załogi i systematyczna poprawa jakości 
świadczonych usług powinna sprzyjać rozwojowi Spółki.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetowo-Gospodarczej była 
podana zasada funkcjonowania wysypiska śmieci. Z tej racji, Ŝe to wysypisko było budowane nie 
tak dawno (jest w miarę nowoczesne) a Prezes informował, Ŝe są plany zamknięcia wysypiska, 
wydaje mu się, Ŝe wcześniej trzeba było lobbować w Urzędzie Marszałkowskim, Ŝeby na kilka 
ładnych lat przywrócić funkcjonowanie tego wysypiska. Powiedział, Ŝe przyjdzie nam wozić 
śmieci do Wardynia lub do Rymania albo jeszcze dalej i wtedy to będą koszty. Przypomniał, Ŝe 
otrzymaliśmy w tym roku prezent w postaci kanalizacji ściekowej, co jest dobrą rzeczą, ale 
mieszkańcy płacą po 150,00zł i więcej za rachunki. Następna podwyŜka szykuje się przy 
śmieciach, do tego dojdą jeszcze podwyŜki podatków. Powiedział, Ŝe mówi o tym w imieniu 
mieszkańców swojego regionu, który to region jest raczej ubogi. Dlatego uwaŜa, Ŝe naleŜy zrobić 
wszystko, Ŝeby to wysypisko w Bornem Sulinowie funkcjonowało jeszcze parę lat. Zwracając się 
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do obecnej na sesji Przewodniczącej Rady Powiatu powiedział, Ŝe w tej sprawie powinien być 
lobbing powiatu, aby to wysypisko śmieci było jak najbliŜej. Na koniec powiedział, Ŝe naleŜy 
dąŜyć do tego, aby wysypisko w Bornem Sulinowie działało i przedłuŜyć jego funkcjonowanie 
oraz pomóc PUK-owi w kwestii przekazania obiektów, którymi administrują. Prezes Zarządu 
PUK mówił, iŜ przekazanie obiektów spowoduje, Ŝe sytuacja finansowa Spółki się poprawi. 
Dlatego uwaŜa, Ŝe naleŜy mu to umoŜliwi ć, bo inaczej będzie źle. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe na dzień dzisiejszy musimy 
realizować ustawowy obowiązek. JeŜeli kiedykolwiek w Polsce wybuchnie kolejna afera, to 
będzie to afera śmieciowa i wtedy Ŝaden organ państwa - parlament i parlamentarzyści - niech nie 
mówią, Ŝe gminy nie zgłaszały tego problemu duŜo wcześniej. Wraz z nową gospodarką 
śmieciową, która nie jest naszym wymysłem, niestety dopuszczamy do tego, Ŝe punktem tej całej 
mądrości będzie to, Ŝe spółki, w które gminy nierzadko zainwestowały swoje pieniądze, zostaną 
zastąpione przez najczęściej prywatne duŜe a często zagraniczne koncerny. O tym naleŜy 
pamiętać, bo nie kaŜdy ma odwagę o tym mówić. Podkreśliła, Ŝe lobbing gmin był i istnieje nadal. 
Wysypiska zamykane są odgórnie, a zakłada to Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, który 
wytycza dla Województwa Zachodniopomorskiego regiony, w których śmieci będą składowane, 
chyba Ŝe jakaś firma lub podmiot prywatny (na pewno nie gmina, bo ją na to nie stać) wyposaŜy 
dane wysypisko w takie instalacje, które pozwolą tutaj te śmieci przetwarzać. Nie ukrywa, Ŝe 
kwater i miejsca mamy sporo. Mówi nie tylko o instalacji do odgazowywania, ale o instalacji do 
całego przetwarzania, sortowania, segregowania odpadów, a są to milionowe koszty. Gminy 
zmuszone są ustawą do ogłaszania przetargów. Na dzień dzisiejszy wiemy, iŜ nie unikniemy tego, 
Ŝe śmieci będziemy wwozić do Mirosławca, Wardynia, Rymania lub Sianowa. Poinformowała, Ŝe 
na 16 listopada br. wyznaczone jest spotkanie w Urzędzie Miasta w Szczecinku, na którym obecni 
będą przedstawiciele Spółki w Wardyniu. Jest pomysł, Ŝeby wykupić część udziałów w Spółce  
w Wardyniu. Zobaczymy co czas przyniesie, natomiast na dzień dzisiejszy - mimo, Ŝe zaskarŜane 
są rozporządzenia Ministra Środowiska - prawda jest taka, Ŝe przetarg będzie musiał być 
organizowany. 
 
Prezes Zarządu PUK Stanisław Matysiak powiedział, Ŝe Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 
zakłada zamknięcie kwatery. JednakŜe uwaŜa, Ŝe naleŜy wspólnie chociaŜby z Miastem 
Szczecinek i innymi gminami Powiatu Szczecineckiego wystąpić i zastanowić się nad 
pozostawieniem składowiska odpadów w Bornem Sulinowie. Zaznaczył, Ŝe mamy wielki 
potencjał, bowiem lokalizacja naszego składowiska jest taka, Ŝe nie oddziaływuje negatywnie na 
środowisko. Natomiast składowisko, które miało być regionalną instalacją w Jeziorkach - tam jest 
szczere pole, nie ma nic. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, Ŝe Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie zapoznała sie z informacją na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej 
działalności. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. 
„Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 
2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie naleŜy 
do zadań własnych gminy”. 
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Ad 10. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemną 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 
2011/2012. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji Rady Miejskiej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
 
"Komisja Rozwoju zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2011/2012 w Gminie Borne Sulinowo. Członkowie komisji otrzymali szczegółowe 
informacje dotyczące stanu organizacyjnego placówek oświatowych, jak równieŜ wyczerpujące 
dane przedstawione w formie tabelarycznej o stanie osobowym uczniów pobierających naukę na 
poszczególnych etapach kształcenia w jednostkach oświatowych gminy w roku szkolnym 
2011/2012. Oceniono sieć szkół jako bardzo dobrą, biorąc pod uwagę czynnik małej liczebności 
oddziałów klasowych sprzyjających realizacji zadań dydaktycznych, przynoszących wiele 
korzyści wychowawczych i stwarzających duŜy komfort pracy dla nauczycieli oraz 
uczęszczających do tych placówek uczniów. Jest to element, który nie pozostaje bez wpływu na 
poziom i efektywność nauczania w szkołach w Gminie Borne Sulinowo. Członkowie komisji 
wysoko ocenili poziom kształcenia w placówkach oświatowych na terenie Gminy Borne 
Sulinowo, zarówno na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i liceum 
ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie – szczegółowe 
informacje na temat wyników egzaminów zawarte w przedmiotowej informacji przygotowanej 
przez Inspektora ds. organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi. Tym niemniej komisję 
zaniepokoił fakt niskich wyników punktowych z egzaminów jednej ze szkół. W sytuacji 
powtarzających się takich wyników w następnych latach, zdaniem komisji naleŜałoby dokonać 
analizy i poszukać przyczyn takiego stanu. Warto podkreślić równieŜ bardzo pozytywny fakt 
dotyczący egzaminów, albowiem dwie szkoły podstawowe uzyskały wynik powyŜej średniej 
powiatu, województwa i kraju. Wysokie wyniki uzyskały teŜ szkoły gimnazjalne, gdzie średnie 
wyniki egzaminu w gminie są powyŜej średniej powiatu, a w niektórych przedmiotach powyŜej 
średniej województwa. Na podkreślenie zasługują takŜe dobre wyniki egzaminów maturalnych, 
poniewaŜ średni wynik szkoły jest porównywalny z wynikiem województwa i kraju.  

W trakcie posiedzenia dokonano oceny i analizy bazy dydaktycznej oraz wyposaŜenia 
szkół w środki dydaktyczne, techniczne i multimedialne, zauwaŜając pozytywne tendencje 
wzrostowe, co jest bardzo istotne dla dobrego wizerunku współczesnej szkoły, wysokiego 
standardu nauczania i spełniana wymogów nowoczesnej placówki oświatowej, właściwie 
realizującej zadania wynikające z potrzeby kształcenia i wychowania. 

Wysoko oceniono poziom wykształcenia kadry pedagogicznej ze względu na posiadany 
stopień awansu zawodowego - wysoki odsetek 77,5 % kadry pedagogicznej stanowią nauczyciele 
mianowani i dyplomowani, co świadczy o właściwej polityce gminy umoŜliwiającej dokształcanie 
się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli pracujących w szkołach naszej gminy.  
 Komisja dokonała oceny oferty zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań oraz realizacji 
godzin z art. 42 Karty Nauczyciela – tzw. ”karciane”. Stwierdzono, iŜ jest to oferta bogata, 
zróŜnicowana i ciekawa programowo, stwarza moŜliwości zagospodarowania czasu wolnego 
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uczniów, a takŜe wszechstronnego wielopłaszczyznowego rozwoju i samorealizacji w wielu 
dziedzinach. 

W placówkach oświatowych podległych gminie realizuje się wiele programów 
edukacyjnych szkolnych, projektów zewnętrznych unijnych, a takŜe liczne programy 
profilaktyczne, wychowawcze wynikające z planów pracy szkół.  

Członkowie komisji przeanalizowali udział uczniów w konkursach, olimpiadach  
i zawodach sportowych zwracając uwagę na wysokie osiągnięcia edukacyjne oraz sportowe 
uczniów reprezentujących placówki oświatowe Gminy Borne Sulinowo. 

Reasumując Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie realizację zadań oświatowych za rok 
szkolny 2011/2012. 

JednakŜe komisja proponuje, aby umoŜliwi ć jej członkom lub innym radnym uczestnictwo  
w egzaminach zewnętrznych przeprowadzanych w placówkach oświatowych podległych Gminie 
Borne Sulinowo w formie obserwatorów w ramach obowiązujących przepisów, w celu poznania 
specyfiki i zasad przeprowadzania takich egzaminów.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
 
" Analizując informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 
szkolny 2011/2012 Komisja BudŜetowo-Gospodarcza stwierdza, Ŝe informacja jest bardzo 
obszerna oraz szczegółowa, bowiem uwzględniono w niej wszystkie elementy związane  
z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych. 
Szczególną jednak uwagę zwrócono na finansowanie zadań oświatowych. 
Zdaniem komisji środki finansowe przeznaczane na oświatę są coraz większe, mimo iŜ zmniejsza 
się liczba oddziałów szkolnych. Komisja stoi na stanowisku, Ŝe nie są podejmowane działania 
mające na celu zmniejszenie wydatków na oświatę.". 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do 
przedstawionych opinii. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ Komisja Rozwoju stwierdziła, Ŝe stan organizacyjny jest 
bardzo dobry. Jego zdaniem trochę inaczej się to ma do rzeczywistości. JeŜeli Szkoła Podstawowa 
w Jeleniu ma 32 uczniów, to jest 1 oddział w szkole w miastach. Jeśli 3-4 uczniów nie przyjdzie 
do szkoły np. z powodu grypy, to zaraz kadra nauczycielska zrówna się z liczbą uczniów  
w szkole. W tej szkole jest 6 oddziałów liczących po 5-6 uczniów. Co prawda Publiczne 
Gimnazjum w Silnowie jest w lepszej sytuacji, bo tam 3 oddziały są i 75 uczniów, jednak myśli, 
Ŝe ze strony gminy i nas radnych musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, Ŝeby te wydatki na szkoły 
zmniejszyć. Sfera organizacyjna jest do zrobienia. Dlatego wniósł, Ŝeby radni i Pani Burmistrz 
temu tematowi się przyjrzeli, bo ten temat nie funkcjonuje tak jak powinien funkcjonować. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe do kaŜdej z naszych szkół 
dopłacamy strasznie duŜe pieniądze i czy to jest szkoła, która ma 300, 160 czy 80 uczniów, to są 
prawie takie same pieniądze. Stwierdziła, Ŝe jaka polityka państwa - takie nasze szkoły. Bieda 
generalnie jest w całym kraju, więc wytrwajmy przy tym i nie likwidujmy szkół na siłę. 
Porozmawiajmy równieŜ o jakości. Dyrektorzy szkół rzeczywiście kroją jak mogą, łączą klasy  
i dopóki godzą się na łączenie trzech roczników w jeden oddział, to proszę bardzo. To jest wybór 
rodziców, więc nie unieszczęśliwiajmy ich na siłę. To nie jest tak, Ŝe jest przerost nauczycieli, bo 
nie są zatrudniani nowi ale niestety są zwalniani. Problem jest inny, a mianowicie  tworzenie 
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bardziej licznych klas a to się przekłada na to, Ŝe nauczyciele będą tracić pracę. Poinformowała, 
Ŝe w tym roku 2 czy 3 nauczycieli straciło pracę. W przyszłym roku na pewno straci pracę 2-3 
nauczycieli. Widzi rezerwę w szkole w Łubowie, gdzie moŜna łączyć oddziały, widzi rezerwy  
w gimnazjum, ale nie widzi moŜliwości ulokowania w pomieszczeniu bardziej licznej klasy, bo 
się po prostu młodzieŜ nie zmieści. Wyniki nauczania mamy świetne, ale za tymi wynikami idą 
ogromne pieniądze. Prosiła, Ŝeby pamiętać, Ŝe w subwencji nie dostajemy wszystkiego tego, co 
byśmy chcieli. Na koniec powiedziała, Ŝe tymczasem nie wniesie projektu uchwały o likwidacji 
szkoły.  
 
Radny Dariusz Palicki zwracając się do radnego Cywińskiego powiedział, Ŝe jak słuchał opinii 
Komisji Rozwoju to zauwaŜył jedną rzecz, a mianowicie, Ŝe oceniono sieć szkół jako bardzo 
dobrą, biorąc pod uwagę czynnik małej liczebności uczniów w klasach. Myśli, Ŝe z punktu 
widzenia rodziców i nauczycieli jest to wspaniała rzecz, bo klasy są mało liczne - oddziały 17-18 
osobowe i moŜna prowadzić niezłe zajęcia. NaleŜy iść w tym kierunku, Ŝeby komfort pracy  
i wykształcenie naszej młodzieŜy rosło, a nie iść w kierunku likwidacji szkół i oddziałów 
klasowych. Zwrócił uwagę na to, Ŝe szkoły to nie jest przedsiębiorstwo przemysłowe, gdzie liczy 
sie tylko zysk i rachunek ekonomiczny. Szkoły są instytucją, która ma kształcić, a wyniki są 
bardzo dobre. Nasza młodzieŜ, jak przyjeŜdŜa po latach, odnosi sukcesy nie tylko na niwie 
najbliŜszej, ale takŜe w województwie i kraju. Świadczy to o tym, Ŝe to szkolenie w szkołach jest 
dobre, a pieniądze nie są wyrzucone w błoto. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, Ŝe przedstawiciele Rady Miejskiej 
zajmowali się tematem szkół, bo uczestniczyli w pracach specjalnej komisji. W komisji tej byli teŜ 
przedstawiciele szkół. Obrady komisji odbywały się wieczorami w Urzędzie Miejskim w Bornem 
Sulinowie, pracowali równieŜ w domach. Mieli bardzo duŜo danych, bardzo skrupulatnie 
przyglądali się problemowi finansowania szkół, funkcjonowania oddziałów i ich liczebności  
w wielu aspektach. Wszystkie szkoły naszej gminy zostały dokładnie prześwietlone. Powiedział, 
Ŝe członkami tej komisji byli m.in. Przewodnicząca Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie oraz on. Problem jest znany, ale sytuacja 
oświaty w naszej gminie jest pochodną oświaty w całym kraju. Cudu nie stworzymy, bo  
z próŜnego i Salomon nie naleje. Takie są uwarunkowania, w ostatnich latach ubywa nam 
ludności na terenie całego kraju i ten problem narasta. W skali gminy rola naszej gminy - 
podobnie jak wiele innych gmin na terenie naszego powiatu, jak i w całym kraju - zaczyna być 
sprowadzana do tego, Ŝe budŜet oscyluje, Ŝeby utrzymać oświatę. Większość małych gmin 
wiejskich w Polsce piszczy i płacze, Ŝe ich nie stać na utrzymanie szkół i niejedne by się tego 
problemu pozbyły. Rząd kiedyś zrobił świetny interes przekazując szkoły na garnuszek 
samorządów, znając tendencje demograficzne jakie będą. Dlatego nad tym problemem moŜemy 
siedzieć, dyskutować i rozmawiać, jednak rozwiązanie tego problemu jest na szczeblu naszego 
kraju. Myśli, Ŝe kiedyś nastąpi taki czas, Ŝe te problemy, o których mówią samorządy coraz 
głośniej - o Karcie Nauczyciela i innych sprawach związanych ze szkolnictwem - zostaną w końcu 
wysłuchane przez tych, co stanowią prawo w tym kraju w naszym imieniu. 
 
Radny Mariusz Gorgol na wstępie powiedział, Ŝe uczestniczył w pracach tej specjalnej komisji, 
która została powołana przez Panią Burmistrz. Poinformował, Ŝe jego Ŝona jest nauczycielem, 
uczy w szkole, natomiast on był zwolennikiem oszczędzania i nadal nim jest. Myślał, Ŝe jako 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej znajdzie złoty środek i znajdzie równieŜ środki dla szkół, 
Ŝeby funkcjonowały i oszczędzały. Przy analizie dokumentów w trakcie pracy komisji stwierdził, 
iŜ niestety przepisy są jakie są, obwarowania prawne teŜ są jakie są i ich nie przeskoczymy. 
MoŜemy oczywiście zrezygnować z zajęć pozalekcyjnych i dzieci puścić do domu - to jest środek. 
Dobrze jest rzucać hasła oszczędzajcie, zabierajcie, nie dawajcie. My jako radni mamy za zadanie 
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znaleźć środek, aby do tego doprowadzić, bo po to nas tu powołano. Ale jak się mówi, Ŝe trzeba 
oszczędzać, to trzeba powiedzieć gdzie i w jaki sposób oszczędzać. Zapytał, co mamy zabrać - 
zwolnić nauczycieli, bo to jest oszczędność.  Podkreślił, Ŝe on takiej oszczędności nie widzi.  
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe nie na tym rzecz polega. Przypomniał, Ŝe co roku jest za 
mało środków finansowych na utrzymanie szkół, bo i tak na koniec roku dokładamy. Podał 
przykład dzisiejszych zmian w budŜecie gminy, gdzie do kaŜdej szkoły dokładamy jakąś tam 
kwotę. W przyszłorocznym budŜecie gminy znowu po upływie jakiegoś czasu okaŜe się, Ŝe 
będziemy rezygnować z jakichś inwestycji i dokładać do szkół. Powiedział teŜ, iŜ uwaŜa, Ŝe 
nauczycieli nie powinno się zwalniać. W procesie przekształceń w oświacie, który powinien trwać 
jakiś czas, nauczyciele przejdą do innych szkół i będą uczyć. W zakresie wynagrodzeń jest 
2.638.436,34zł na 2011 rok i 6.293.419,47zł na 2012 rok. ZauwaŜył, Ŝe jest to duŜy wzrost 
wynagrodzeń a przynajmniej dwa oddziały szkolne rocznie by było. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Wiceprzewodniczący RM wznowił obrady. Oświadczył, Ŝe 1 radny opuścił sesję  
i Rada Miejska w Bornem Sulinowie będzie obradowała w 12 osobowym składzie. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2012 w Gminie 
Borne Sulinowo”. 
 
 
Ad 11. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemną 
informację zawierającą podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2012 w Gminie Borne 
Sulinowo. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Tematem tym zajmowała się Komisja Rozwoju Rady Miejskiej i zwrócił się do przewodniczącego 
komisji o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
"Komisja zapoznała się z informacją na temat przebiegu sezonu turystycznego 2012  
w Gminie Borne Sulinowo, przygotowaną w formie pisemnej przez Referat Promocji  
i Współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy współpracy z Centrum Kultury  
i Rekreacji oraz Miejską Biblioteką Publiczną. 
Członkowie komisji otrzymali informacje wpływające bezpośrednio na ruch turystyczny tj.: stan 
bazy noclegowej i gastronomicznej jaką dysponuje gmina i oferuje potencjalnym turystom, 
funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej, zagospodarowanie turystyczne, działania 
promocyjne i ofertę turystyczną.  
Cieszy fakt zwiększającej się systematycznie ilości miejsc noclegowych w gminie oraz sytuacja, 
iŜ właściciele obiektów noclegowych dla turystów indywidualnych czy teŜ grupowych 
współpracują z operatorami ruchu turystycznego, proponując gościom dodatkową ciekawą ofertę 
spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i atrakcyjny – spływy kajakowe, jazdę konną itp. 
Członkowie komisji doszli do wniosku, Ŝe naleŜałoby uporządkować ewidencję prywatnych 
kwater noclegowych nie figurujących w statystykach gminnych obiektów noclegowych. 
Zaistnienie takich kwater w posiadanej przez gminę bazie danych pozwoliłoby na zwiększenie 
dostępności do świadczonych przez nie usług. 
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 Komisja przyjęła do wiadomości wyczerpujące i rzeczowe dane na temat sezonu 
turystycznego, przeanalizowała mocne i słabe strony, dobrze oceniając przebieg sezonu pod kątem 
wzrostu bazy noclegowej oraz faktu zwiększania i róŜnicowania oferty wypoczynku przez róŜne 
podmioty działające na terenie gminy. W opinii komisji pozytywnym i bardzo trafnym działaniem 
było wytyczenie i oznakowanie kolejnego szlaku Nordic Walking przy współpracy  
z nadleśnictwem, wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu taką formą 
wypoczynku. Pozytywnie oceniono działania promujące gminne szlaki rowerowe poprzez 
wydanie profesjonalnego i bezpłatnego przewodnika rowerowego. Walory historyczne  
i przyrodniczo – krajobrazowe stwarzają warunki do wykorzystania nasypu kolejowego jako 
ścieŜki rowerowej, dlatego naleŜy zintensyfikować działania mające na celu stworzenie takiej 
moŜliwości – rozmowy z nadleśnictwem, a następnie opracowanie  propozycji zagospodarowania 
tego terenu w przyjazny dla turysty i mieszkańców rejon rekreacyjny. 
 Członkowie komisji zwrócili uwagę na ofertę turystyczną skierowaną do potencjalnych 
turystów, która jest liczna, atrakcyjna i zróŜnicowania. Turysta ma do dyspozycji wiele produktów  
o charakterze i walorach poznawczych oraz wypoczynkowych jak: Izba Muzealna i Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej w BKO, CKiR z obiektami sportowymi, park linowy i pole minowe przy 
Pensjonacie ”Ani” i Gościńcu „Rossija”, prywatna Izba Muzealna z wycieczkami turystycznymi 
samochodami terenowymi, ośrodki jazdy konnej, wypoŜyczalnie sprzętu sportowego, szlaki 
rowerowe, wodne i ścieŜki rowerowe, Centrum militarne Rossija, pole do gry w paintball, loty 
widokowe, prywatna przystań wodna ze slipem czy organizacja wycieczek szlakiem bunkrów 
„Wału Pomorskiego” off-road i inne.  
Komisja przyjęła z zadowoleniem ukończenie budowy nowych elementów infrastruktury nad 
jeziorem Pile tj. dwóch pomostów w Zatoce Cichej, co zwiększyło atrakcyjność tego licznie 
odwiedzanego miejsca. Sugestie komisji po analizie oferty sezonu 2012 dotyczą dalszych działań 
związanych z polem namiotowym w Bornem Sulinowie. Zdaniem komisji naleŜałoby się 
zastanowić nad przyszłością tego obiektu i podjąć pewne decyzje - albo długoletnia dzierŜawa 
umoŜliwiająca inwestycje i zwrot poniesionych kosztów przez dzierŜawcę lub modernizacja  
i zagospodarowanie terenu przez gminę poprzez wykorzystanie środków z funduszy 
zewnętrznych. WaŜnym elementem jest równieŜ budowa i uzupełnienie bazy sportowej – 
dokończenie stadionu miejskiego - bieŜnia i budowa obiektu piłkarskiego o sztucznej nawierzchni 
z oświetleniem, co pozwoliłoby na zwiększenie oferty dla grup sportowych. WaŜnym dla strategii 
rozwoju turystyki jest stworzenie moŜliwości do korzystania zgodnie z dbałością o walory 
przyrodnicze z tras dla sportów motorowych.  
 Członkowie komisji zapoznali się z ofertą Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum 
Kultury i Rekreacji. Komisja zauwaŜyła, Ŝe jest to bogata i zróŜnicowana programowo oferta, 
skierowana do róŜnych środowisk i osób o przeróŜnych zainteresowaniach w róŜnym przedziale 
wiekowym. Ciekawą i trafioną propozycją przygotowaną przez te instytucje w bieŜącym roku był 
cykl działań pod nazwą Majówka 2012. Był to cykl wielu atrakcyjnych imprez o róŜnym 
charakterze i skierowanych do wielu odbiorców, co spotkało się z bardzo dobrym odbiorem 
społecznym, bo kaŜdy mógł znaleźć coś dla siebie. NaleŜy wspomnieć o wielu działaniach  
i projektach, które te instytucje realizowały same lub we współpracy i zagościły na stałe na mapie 
imprez gminy, powiatu, województwa czy teŜ kraju. Przykładami są: Międzynarodowy Zlot 
Pojazdów Militarnych, Poligon wędkarski oraz Targi Chleba i Miodu. W wyniku docierających od 
mieszkańców i organizatorów imprez informacji, a takŜe rozmów w trakcie posiedzenia, Komisja 
sugeruje, aby uporządkować sprawy handlu i lokalizacji parkingów na terenach przy 
„zlotowisku”, bo sytuacja zaczyna wymykać się z pewnych ram organizacyjnych.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce coś dodać, 
zapytać. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, Ŝe ocena przebiegu sezonu 
turystycznego 2012 w Gminie Borne Sulinowo została przedstawiona na posiedzeniu Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie i Rada Miejska z tą informacją zapoznała się. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „ZałoŜenia budŜetowe na 2013 rok, w tym planowane 
zadania inwestycyjne i stopień ich przygotowania”. 
 
 
Ad 12. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali wytyczne do 
projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok, jak równieŜ wykaz planowanych zadań 
inwestycyjnych i stopnia ich przygotowania na przyszły rok budŜetowy. 
PowyŜsze materiały pisemne w tym zakresie stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do Pani Burmistrz, czy chce coś w tej kwestii dodać. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe nie przewiduje szczególnej 
rewolucji. Rok 2012 mają zamiar zamknąć dobrze, a radni ocenią to przy absolutorium. Natomiast 
rok 2013 będzie kolejnym rokiem bardzo trudnym. Są inwestycje, które musimy realizować  
i będziemy realizować, bo są podpisane umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Są 
to m.in.: kolejna strefa rekreacyjna w Juchowie, targowisko, kort tenisowy przy hali sportowej. 
Przewidują teŜ remonty chodników i dróg - juŜ jest magazynowany materiał do remontów 
cząstkowych. Z większych inwestycji realizowany będzie teŜ remont świetlicy wiejskiej  
w Łubowie i przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Przyjezierze. Wyjaśniła teŜ, iŜ nie ma 
takiej sytuacji, Ŝe z inwestycji zabierają pieniądze. Realizując inwestycje (tak jak było  
w przypadku termomodernizacji) zdarza się, Ŝe dany przetarg jest dla nas bardzo korzystny  
i mamy oszczędności. Chcąc te inwestycje, które mamy zamiar zrealizować, w budŜecie wykazać, 
dobrze wiecie, Ŝe budŜet gminy pompujemy, Ŝeby te inwestycje spiąć. JeŜeli przypływają nowe 
środki, albo mamy oszczędności, to przerzucamy je na te dziedziny, o których wiemy, Ŝe i tak 
będziemy na nie musieli pieniądze znaleźć. Stąd jak mamy oszczędności na przeprowadzonych 
inwestycjach, to z tych środków dofinansowujemy szkoły, bo nie zostawimy szkół bez pieniędzy. 
Dotyczy to równieŜ i innych rzeczy. Co z tych inwestycji wyjdzie moŜe tylko powiedzieć, Ŝe są to 
inwestycje, które będą realizowane. Poinformowała, Ŝe w tym roku ma jeszcze zamiar wysłać 
ofertę o projekt, który w tej kadencji nie zostanie zrealizowany, ale będzie to otwarta rzecz dla 
przyszłej władzy samorządowej. Dotyczy to budowy sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół  
w Łubowie. W Bornem Sulinowie dalej przewiduje budowę chodników. Nie przewiduje 
podwyŜek wynagrodzeń dla pracowników, bo nas po prostu nie stać. Przyznała, iŜ ma 
świadomość, Ŝe mit o zarobkach jest ogromny, ale te zarobki są śmieszne w stosunku do zadań, 
które zostają na nas nałoŜone jako dodatkowe. Na pewno wzrost wynagrodzeń będzie polegał na 
tym, o co się zwróci do Rady Miejskiej, Ŝe musimy wprowadzić dwa etaty, które związane są  
z tym, co nam podarowano, czyli z gospodarką śmieciową. Poinformowała, Ŝe w tym roku 
przewidywano podwyŜki w załoŜeniach budŜetowych we wszystkich jednostkach, ale w lutym 
znów nas Państwo zaskoczyło wprowadzając wyŜszą składkę rentową. Więc to, co miało pójść na 
podwyŜki, zostało przekazane na podwyŜszoną składkę rentową. Przypomniała teŜ, Ŝe w samych 
szkołach podniesienie składki rentowej, na którą nie dostaliśmy pieniędzy, kosztowało nas 
dodatkowych 120.000,00zł. Prosiła, Ŝeby pamiętać, Ŝe mamy jeszcze Centrum Kultury  
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i Rekreacji, które nie miało podwyŜek od 5 czy 6 lat, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Miejską Bibliotekę Publiczną. To co musimy zrealizować, to musimy zrealizować, 
gdyŜ nie mamy wyjścia, bo są to środki zewnętrzne, a juŜ piszemy o następne. Na pewno 
wprowadzamy nową rzecz dotyczącą oświetlenia. Powiedziała, Ŝe są punkty, gdzie nie ma 
oświetlenia, a jest nim np. osiedle w Krągach. Mamy moŜliwość sięgnięcia po zewnętrzne 
pieniądze i chcemy wprowadzić pilotaŜowy program lamp na energię słoneczną. Powiedziała, Ŝe 
te 6 lamp ustawimy przy cmentarzach w Piławie i w Juchowie oraz w punktach na Kolonii 
Uniemino i w Unieminie, gdzie dzieci dochodzą pieszo do przystanku autobusowego.  
W przyszłym roku budŜetowym realizowany będzie teŜ monitoring stref sportowo-rekreacyjnych 
oraz chce wykorzystać moŜliwość zmonitorowania Bornego Sulinowa (chodzi o kwestię 
zastosowania do tego systemu 3 kamer na wjazdach do miasta). Ponadto w przyszłorocznym 
budŜecie gminy będzie musiała znaleźć się odpowiednia kwota na obchody 20-lecia Miasta Borne 
Sulinowo. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do radnych powiedział, Ŝe do  
15 października br. mieli moŜliwość składania wniosków do projektu budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2013 rok. Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chce o coś zapytać. 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Informacje o 
złoŜonych oświadczeniach majątkowych”. 
 
 
Ad 13. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe oświadczenia majątkowe, które 
radni składali, zostały poddane analizie i przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych 
dokonaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
PowyŜsza analiza stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Po tym przedstawił ustalenia z analiz oświadczeń dokonanych przez: 
 
1) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku w stosunku do oświadczeń majątkowych 

złoŜonych przez radnych rady gminy, burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, 
skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające  
i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje 
administracyjne w imieniu burmistrza – załącznik nr 12 do protokołu; 

 
2) Wojewodę Zachodniopomorskiego o oświadczeniach majątkowych złoŜonych przez 

Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie do 30 kwietnia 2012 r. za 2011 rok 
– załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Następnie zwrócił się do Pani Burmistrz, aby przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 
rok 2011 złoŜonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 
2011 rok złoŜonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
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jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza, która stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Podjęcie 
uchwał w sprawach”. 
 
 
Ad 14. 
Podjęcie uchwał. 
 
14.1 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na postępowanie Burmistrza Bornego Sulinowa. Po tym powiedział, Ŝe do 
projektu uchwały dołączone jest stanowisko Komisji Rewizyjnej odnośnie skargi, jak równieŜ 
radni wraz z materiałami na sesję otrzymali stosowne wyjaśnienia. Zapytał, czy ktoś z radnych 
chciałby w tej sprawie zabrać głos. 
 
Głosu w dyskusji nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/303/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Burmistrza Bornego Sulinowa została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
14.2 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/304/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
14.3 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
przy Al. Niepodległości 30A/3 w Bornem Sulinowie). Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/305/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
14.4 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uŜyczenia 
na okres 6 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 485 m2 

z nieruchomości oznaczonej nr 48/4 połoŜonej w Silnowie). Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi  
do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/306/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie uŜyczenia na okres 6 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
14.5 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy Programu 
współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2013 
rok. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/307/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie na 2013 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 
 
14.6 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przejęcia 
obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  
z terenu gminy Borne Sulinowo, na których powstają odpady komunalne. Zapytał, czy ktoś  
z radnych ma uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/308/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, na których powstają 
odpady komunalne została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
14.7 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
planu sieci publicznych gimnazjów i granic ich obwodów na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/309/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów i granic ich obwodów na terenie 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
14.8 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu). 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/310/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
14.9 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu). Zapytał, czy ktoś  
z radnych ma uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/311/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu. 
 
 
14.10 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (zmiana zapisu w wykazie inkasentów). Zapytał, czy 
ktoś z radnych ma uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/312/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
14.11 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
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- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/313/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
14.12 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Po tym zapytał, czy Pani Burmistrz chce zabrać 
głos odnośnie przedmiotowego projektu uchwały lub ktoś z radnych poprosić o wyjaśnienia. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, iŜ co roku Minister Finansów ogłasza 
górne stawki podatków i tak to się juŜ dzieje, Ŝe jest to jeden z najwaŜniejszych dochodów gminy. 
Podkreśliła, Ŝe w przypadku naszej niezamoŜnej gminy skala tych podwyŜek jest naprawdę duŜo, 
duŜo niŜsza, niŜ odbywa się to gdziekolwiek indziej.  
Poinformowała teŜ, Ŝe w interpretacji Regionalnych Izb Obrachunkowych i NajwyŜszej Izby 
Kontroli niepodnoszenie chociaŜ symbolicznie o 1 grosz stawek podatku jest poczytane 
włodarzom gmin za niegospodarność i niezdobywanie pieniędzy dla gmin. 
Po tym w formie audiowizualnej przedstawiła, jak kształtowały się stawki podatku od 
nieruchomości w latach 2005-2012, a takŜe zestawienie proponowanych stawek podatku od 
nieruchomości w latach 2011-2013 w naszej gminie w porównaniu z innymi ościennymi miastami 
i gminami.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za wyjaśnienia  
i zwrócił się do radnych, czy mają pytania. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/314/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
14.13 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy obniŜenia 
średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2013 r.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają pytania. 
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Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/315/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy 
Borne Sulinowo w 2013 r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 
 
14.14 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (dot. zwiększenia 
dochodów budŜetu o kwotę 74.453,72zł i zmniejszenia dochodów budŜetu o kwotę 38.535,72zł 
oraz zwiększenia wydatków budŜetu o kwotę 35.918,00zł). Po tym zwrócił się do radnych, czy 
mają pytania. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, 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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/316/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
14.15 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-
2026. Po tym zwrócił się do radnych, czy mają pytania. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 



29 
 

Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/317/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2012-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
14.16 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na 
terenie Gminy Borne Sulinowo. Po tym zwrócił się do radnych, czy mają pytania. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/318/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r.  
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 31 i nr 32 do protokołu. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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. 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku 
obrad pn. „Ustalenie terminu następnej sesji”. 
 
Ad 16. 
 
Nie ustalono terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.  
 
Tym niemniej Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe o terminie 
następnej sesji radni zostaną powiadomieni pisemnie w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
W tym punkcie obrad zabrała głos Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska, która 
zasugerowała zwołanie sesji na wniosek, a dotyczyć będzie uchwalenia regulaminu związanego  
z odpadami. Po tym zaprosiła na uroczystości związane z obchodem Dnia Niepodległości. 
Poinformowała, Ŝe w naszej gminie odbędą sie one w piątek dlatego, Ŝe w tę uroczystość zostały 
zaangaŜowane szkoły. Obchody te odbędą się łącznie z wieczorną akademią dla mieszkańców. 
Natomiast w niedzielę odbędą się obchody Dnia Niepodległości w Szczecinku. Uroczystości  
w Bornem Sulinowie rozpoczną się Mszą Świętą w Kościele o godz. 13.00, później nastąpi 
przejście pod pomnik i złoŜenie wiązanek kwiatów. W dalszej kolejności nastąpi przejazd na 
cmentarz wojenny i do Kłomina. O godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Budynku Kulturalno-
Oświatowym przedstawiony zostanie montaŜ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Liceum  
i Gimnazjum w Bornem Sulinowie. 
 
 
Ad 17. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Wiceprzewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXV Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.45. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
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