
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXXI/2013 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 29 maja 2013 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 29 maja 2013 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Skarbnika 
Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Szczecinku Włodzimierza Fila, kierowników jednostek podległych gminie, 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy oraz panie i panów radnych.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Po tym zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku Sesji 
w pkt 14 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach" jako ppkt 12 projektu uchwały w sprawie nadania 
tytułu "Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa" (nadanie tytułu księdzu Jerzemu Stadnikowi - 
proboszczowi parafii pw. Św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie). Poinformowała, Ŝe projekt 
uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Rozwoju i Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku sesji projektu uchwały  
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa": 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 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 XXX/2013 z 25.04.2013 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. 
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7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg powiatowych 

w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2012 roku oraz planowane do wykonania zadania na 2013 rok.  

10. Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2012 r., plany na rok 2013. 

11. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2012. 
12. Informacja na temat stanu przygotowania do obchodów 20-lecia Miasta Borne Sulinowo. 
13. Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego  

w 2013 roku. 
14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa-ANR, połoŜonych w: obr. Jeleń dz. nr 126/4  
i obr. Krągi dz. nr 63/1); 

2) nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa-ANR, połoŜonych w obr. Jeleń dz. nr 125/14  
i 125/22); 

3) nabycia prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne 
Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, połoŜonej  
w Bornem Sulinowie na działce nr 18/13); 

4) zbycia prawa własności gruntu stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz 
uŜytkownika wieczystego (dot. nieruchomości gruntowej połoŜonej w Silnowie na działce  
nr 53/5); 

5) wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Borne Sulinowo (dot. darowizny nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Szczecinek 
połoŜonych w obr.  Juchowo, oznaczonych działkami nr 31 i 295); 

6) rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach 
połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo 
(dot. rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Moreny" w Bornem Sulinowie - dz. nr 49, 59/5, 59/6 i 59/7 w Bornem 
Sulinowie); 

7) uŜyczenia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na 
rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej "Piątka" w Bornem Sulinowie (dot. nieodpłatnego 
uŜyczenia nieruchomości w Bornem Sulinowie oznaczonej działką nr 3/35); 

8) nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej w Silnowie oznaczonej dz. nr 367/1); 

9) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

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; 
12) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa". 

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

 

Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. "Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej". 
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Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr XXX/2013 z 25.04.2013 r. był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość 
zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu Nr XXX/2013 z 25.04.2013 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXX/2013 z 25.04.2013 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.  
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają pytania do informacji zawartych w sprawozdaniu 
Burmistrza. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
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: 
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Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła posiedzenie, na którym: 
1. Oceniono realizację zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie utrzymania dróg, ulic  

i placów gminnych w 2012 r., plany na rok 2013. 
2. Zapoznano się ze stanem przygotowania do obchodów 20-lecia Miasta Borne Sulinowo. 
3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na 29 maja 2013 r. oraz projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 
"Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa". 

 
Komisja Rozwoju odbyła posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2013 roku. 
2. Informacja na temat stanu przygotowania do obchodów 20-lecia Miasta Borne Sulinowo. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (w zakresie 
działania komisji); 

2) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa". 
 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym przeprowadziła kontrolę w Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Przedmiotem kontroli była działalność statutowa, 
realizacja kalendarza imprez, realizacja budŜetu i prawidłowość dokonywania wydatków, wpływy 
z usług, zaległości, terminowość regulowania zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek ZUS. 
Zakres kontroli obejmował działalność i realizację planu finansowego za 2012 rok oraz za okres 
od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. 
 
Ponadto odbyło się wspólne robocze posiedzenie Komisji Rozwoju i Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej, przy udziale przedstawicieli Lokalnej Organizacji Turystycznej w Bornem 
Sulinowie, na temat ewentualnego przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Stowarzyszenia pod 
nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna.". 

 
Po przedstawieniu powyŜszej informacji Przewodniczący RM poinformował, Ŝe z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego na jego ręce wpłynęły Ŝyczenia dla radnych od Senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Zientarskiego i zapoznał z ich treścią. Poinformował równieŜ, Ŝe 
Ŝyczenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wpłynęły takŜe od Redakcji Gazety Samorządu 
i Administracji oraz Pana Karola Grabowskiego Kierownika sekcji doradztwa i szkoleń Global 
Training Centre Sp. z o.o. w Warszawie. 
PowyŜsze Ŝyczenia stanowią załączniki nr 5, 6 i 7 do protokołu. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych 
gminy". 
 

Ad 7. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głosu nie 
zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. 
"Wolna Trybuna". 
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Ad 8. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wolna Trybuna” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Informacja 
Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg powiatowych  
w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2012 roku oraz planowane do wykonania zadania na 2013 rok". 
 

Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację zawierającą 
zestawienie robót wykonanych w 2012 r. na terenie Gminy Borne Sulinowo i wykorzystując 
obecność w sesji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku Włodzimierza Fila w tym 
temacie moŜna mu zadawać pytania. 
Informacja zawierająca zestawienie robót wykonanych od stycznia do grudnia 2012 r. na terenie 
Gminy Borne Sulinowo, przygotowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku, stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil powiedział, Ŝe jeszcze przed pytaniami chciałby w formie 
uzupełnienia do przesłanej informacji przekazać pewne dane. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg 
w Szczecinku. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil powiedział, Ŝe w przesłanym materiale pokazano, co zostało 
zrobione na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2012 r. i to, co było pewne do realizacji na 2013 r. 
na dzień składania informacji, tj. przebudowa drogi 1288Z Jeziorna - Starowice na odcinku 
1320m. Zapewnił, Ŝe przebudowa drogi w Starowicach wystartuje z tym, Ŝe 3 czerwca br. jest 
Sesja Rady Powiatu, na której w zakresie tejŜe drogi trzeba zmienić budŜet. W budŜecie jest 
wpisane na remont tej drogi 485.000,00zł (jest to inwestycja współfinansowana z funduszu 
ochrony gruntów rolnych), natomiast w przetargu najniŜsza kwota, jaką zaproponowano wynosiła 
w granicach 535.000,00zł. Tak więc w budŜecie są za małe środki, Ŝeby rozstrzygnąć przetarg, 
czyli albo trzeba dokonać zmian w budŜecie albo Zarząd Powiatu ogłosi nowy przetarg. W dalszej 
kolejności poinformował, Ŝe są juŜ po wiosennym przeglądzie dróg powiatowych i w związku  
z tym, Ŝe mają w budŜecie zapisane środki na tzw. nakładki na odcinki dróg, które są 
zdegradowane, zaproponowali do wykonania 6 odcinków, a mianowicie na drogach: Silnowo-
Juchowo (78 m), Ciemino-Łączno (110 m), Juchowo-Obrąb (581 m), Mosina-Kucharowo (390 
m), Borne Sulinowo-Nadarzyce (26 m) i Łubowo-Czarne Małe (250 m). Powiedział, Ŝe na to 
zadanie między 10 a 15 czerwca br. zostanie ogłoszony przetarg, ale najpierw Zarząd Powiatu 
musi zaakceptować te odcinki do wykonania. Po tym powiedział, Ŝe tegoroczny sezon zimowy był 
długi i kosztowny, trwał od 2 grudnia 2012 r. do 2 kwietnia 2013 r. i kosztował tyle jak zima na 
przełomie lat 2009 i 2010. Na tegoroczny sezon zimowy jako Powiatowy Zarząd Dróg wydali 
prawie 800.000,00zł przy budŜecie całorocznym utrzymaniowym 3.400.000,00zł, czyli 1/4 
budŜetu. Środki na zimowe utrzymanie spłynęły razem z topniejącym śniegiem i przez to środków 
na inne działania jest mniej. Oświadczył, iŜ co prawda ma przyrzeczenie, Ŝe w II połowie 2013 r. 
być moŜe Zarząd i Rada Powiatu trochę dołoŜą środków, ale z kolei jest to związane z innymi 
rozliczeniami powiatu i póki co, są to pieniądze wirtualne. Więc jak na razie musi mieścić się  
w środkach zapisanych w budŜecie i robią to, co jest najpotrzebniejsze. Poinformował, Ŝe  
w okolicach 8 czerwca br. rozpoczną obkaszanie dróg powiatowych, a w tej chwili wykonują 
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roboty cząstkowe - remonty ubytków po zimie. Stwierdził, Ŝe nie sposób zrobić wszystkiego  
w ciągu 3 dni na całym terenie, bo niektóre drogi są bardzo zdegradowane po zimie i to trochę 
potrwa. Prosił o wyrozumiałość, na pewno do kaŜdej miejscowości dotrą, ale jest to uzaleŜnione 
od środków finansowych, stanu technicznego i sprzętu, który nie jest nowy. Zdarzają się częste 
awarie i to teŜ psuje im szyki, ale nic na to nie poradzi. Na tym zakończył swoje wystąpienie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg 
w Szczecinku za informacje i otworzył dyskusję. 
 
Radny Zbigniew Adamczyk zwrócił się do Dyrektora PZD, Ŝeby pamiętał o naprawie odcinka 
drogi Juchowo-Kądzielna. Po tym powiedział, Ŝe po inwestycji prowadzonej przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku chodnik w Juchowie jest w bardzo  
opłakanym stanie. Stwierdził, iŜ wie, Ŝe Starostwo Powiatowe nie ma pieniędzy na jego naprawę, 
ale uwaŜa, Ŝe powinno wpłynąć na PWiK, aby ten chodnik doprowadzili do stanu sprzed 
inwestycji.  
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, iŜ zasada jest zawsze taka, Ŝe wodociągi odtwarzają 
chodnik. 
 
Radny Zbigniew Adamczyk powiedział, Ŝe odtworzyli, ale z kawałeczków. Dlatego chciałby, 
Ŝeby dyrekcja Powiatowego Zarządu Dróg zareagowała w PWiK, a przy planowaniu kolejnego 
budŜetu miała wgląd na to, bo ten chodnik nadaje się do powaŜniejszego remontu. 
 
Sołtys sołectwa Silnowo Mirosława Balawender powiedziała, Ŝe droga w Silnowie na odcinku od 
CPN do stacji PKP jest w fatalnym stanie. W ubiegłym roku dyrektor PZD obiecał, Ŝe będzie to 
zrobione, ale do tej pory nic nie zrobiono. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, iŜ nie obiecano, Ŝe będzie zrobione, tylko liczyli 2 
nakładki w ubiegłym roku na Silnowo, tj. od łuku koło dawnego GS "SCh" do przejazdu 
kolejowego i za przejazdem kolejowym, gdzie jest jednostronne "gibnięcie". Były to jednak 
bardzo znaczne środki i podjęto kwestię jednej nakładki za przejazdem kolejowym w kierunku m. 
Kłosówko. Przetarg na to był organizowany razem ze Starowicami, ale nie wyszło. W tym roku 
planowana jest nakładka za przejazdem kolejowym, Ŝeby nie było niebezpieczeństwa, natomiast 
na tym odcinku zrobią tylko remont cząstkowy. Był tu problem kałuŜy, ale został zrobiony nowy 
przewiert i juŜ kałuŜa nie stoi. Pozostało tylko dokończenie tego i z Kierownikiem Referatu 
Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie zostało wszystko uzgodnione. 
 
Sołtys sołectwa Silnowo Mirosława Balawender zauwaŜyła, Ŝe dyrektor PZD mówi o przepływie 
przy krzyŜu, natomiast ona mówiła o jeszcze innym odcinku drogi, tj. jak się skręca na stację 
PKP. Tam przepust jest źle zrobiony, bo nie w tym miejscu gdzie trzeba. Powinno być przesunięte 
10 m dalej, Ŝeby woda spływała do rowu. Aktualnie jest tam wielka kałuŜa, która spływa na asfalt. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, Ŝe w tamtym miejscu na pewno nie ma 
odwodnienia, tam tylko jest profil. Stwierdził, Ŝe sprawdzi jak to wygląda, a dziury zostaną na 
pewno połatane. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe dyrektor PZD przedstawił propozycje, które składa do 
Zarządu Powiatu. W związku z tym zwrócił się do dyrektora PZD, aby przedstawił Radzie 
Miejskiej w Bornem Sulinowie pisemną informację do czego Zarząd Powiatu się przychylił, a do 
czego nie. Następnie poruszył temat zimowego utrzymania dróg powiatowych od miejscowości 
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Krągi do miejscowości Borne Sulinowo i od miejscowości Borne Sulinowo do Łubowa. 
Powiedział, Ŝe - tak jak zauwaŜył dyrektor PZD - tegoroczna zima była długa i odczuli to 
wszyscy, którzy chcieli dojechać do Bornego Sulinowa bądź stąd wyjechać i dojechać do 
miejscowości Łubowo. Ta droga jest trudna z tego względu, Ŝe odcinki są mocno zalesione  
i w lesie nakłady, Ŝeby utrzymać drogę w stanie nie stwarzającym zagroŜenia, powinny być nieco 
wyŜsze. Natomiast na terenie miasta sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej niŜ poza nim i jest to 
duŜy kontrast, gdyŜ jakość utrzymania tej drogi w mieście jest zdecydowanie wyŜsza niŜ na 
pozostałym odcinku. W związku z tym poprosił dyrektora PZD, aby zwrócił się do Zarządu 
Powiatu, iŜ Rada Miejska w Bornem Sulinowie obawia się, Ŝe te środki, które są przeznaczane 
corocznie na utrzymanie tej drogi (jest najbardziej uczęszczaną drogą na terenie naszej gminy) są 
niewystarczające i naleŜałoby przymierzyć się do tego, Ŝeby te środki były w wyŜszej kwocie  
a jakość utrzymania zimowego tych dróg lepsza. Jak tak nie będzie to będziemy Pana i Starostę 
zapraszać w okresie zimowym, Ŝeby spróbował przejechać, zmierzyć czas i bezpieczeństwo.  
Po tym poruszył temat naprawy drogi na ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie, której 
nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Pan Starosta był na sesjach i zapewniał 
wielokrotnie, Ŝe projekt ma być opracowywany. Natomiast 3 lata temu zapewniano nas, Ŝe znajdą 
się środki w budŜecie na to, Ŝeby przystąpić do sporządzania projektu itd. W związku z tym 
chciałby usłyszeć na jakim to jest etapie. Powiedział teŜ, Ŝe w październiku ub. roku, kiedy zadał 
to pytanie Przewodniczącej Rady Powiatu i poprosił o pisemną informację, do tej pory nie uzyskał 
tej informacji. W związku z tym powiedział, Ŝe byłby wdzięczny, gdyby Rada Miejska uzyskała 
pisemną informację na temat, w jakim miejscu jesteśmy z tą drogą, Ŝebyśmy mieli rozeznanie. Do 
radnych przychodzą mieszkańcy Bornego Sulinowa i nie tylko, bo czasami ktoś coś urwie na tej 
drodze. Dlatego prosił, Ŝeby taka informacja wpłynęła, tj. co do tej pory zostało zaprojektowane, 
zgłoszone, bo róŜne informacje do nas wpływają, a trzeba się oprzeć na czymś. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe Pan Starosta na którymś ze spotkań 
wyborczych deklarował, Ŝe w ciągu tych 4 lat ta droga będzie zrobiona. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odniósł się do problemów przedstawionych przez radnego 
Czerniawskiego. Powiedział, Ŝe po decyzji Zarządu Powiatu poinformuje, które nakładki będą 
realizowane. Odnośnie zimowego utrzymania drogi Krągi-Borne Sulinowo-Łubowo powiedział, 
iŜ uciąŜliwość tej drogi polega nie na tym, Ŝe prowadzi przez lasy, tylko na tym, Ŝe ma 
nawierzchnię betonową. Beton zupełnie inaczej chłonie zimno, dłuŜej utrzymuje i utrzymanie tej 
drogi w stanie takim jak drogi asfaltowe jest trudne. Przy przechodzeniu przez zero na tej drodze 
pojawia się śliskość. Mimo sypania mieszanką piaskowo-solną i piaskiem trudno uzyskać efekty, 
bowiem okres kiedy temperatura jest powyŜej zera jest bardzo krótki i to co te środki zadziałają, 
przy tym jak temperatura obniŜa się zaraz zamienia się w warstewkę śliską. Zwracając się do 
radnych powiedział, Ŝe drogi powiatowe są utrzymywane w IV standardzie zimowego utrzymania. 
Prosił, Ŝeby nie oczekiwać, Ŝe będzie to standard II czy III jak drogi krajowe, gdzie nawierzchnia 
jest czarna i mokra, bo powiat nie dysponuje takimi środkami. Tak jak przedstawiał wcześniej na 
zimę wydano 800.000,00zł, gdzie ubiegłoroczny sezon kosztował ich 365.000,00zł. Podkreślił, Ŝe 
robią to na miarę moŜliwości i środków. Jest trudność w utrzymaniu tejŜe drogi, natomiast mają 
wykonawcę z samego Bornego Sulinowa, więc reakcja na tą drogę jest najszybsza z moŜliwych. 
Warunki pogodowe robią róŜne psikusy i na to nie mają wpływu. KaŜdy jednak powinien 
dostosować prędkość do panujących warunków. Na szczęście nie mieli powaŜniejszych zdarzeń  
i nikt nie zginął na tej drodze. W sprawie ulicy Wojska Polskiego powiedział, Ŝe jest to kwestia 
inwestycyjna i Powiatowy Zarząd Dróg nie jest władny do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje to, co przyjmie Zarząd i w końcu uchwali Rada Powiatu. 
Tylko poprzez radnych powiatowych, w tym Przewodniczącą Rady Powiatu, moŜna działać na 
rzecz przebudowy tejŜe ulicy. Przypomniał, Ŝe Aleja Niepodległości została przebudowana  
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w porozumieniu z Gminą Borne Sulinowo i jeŜeli będzie inicjatywa z dwóch stron, wola 
współdziałania, to moŜna i do ul. Wojska Polskiego się przymierzyć. Przypomniał teŜ, iŜ  
w ubiegłym roku przekazywał informację ile moŜe kosztować ul. Wojska Polskiego. Jest to koszt 
między 4 mln zł a 5 mln zł i trzeba tam wykonać odwodnienie, a przed tym jeszcze przeprowadzić 
badanie saperskie w pasie drogowym i trochę poza pasem drogowym.  
 
Radny Dariusz Czerniawski zwracając się do dyrektora PZD zapytał, czy nie kwestionuje 
celowości przebudowy tej drogi. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, iŜ oczywiście, Ŝe nie kwestionuje. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska na wstępie przypomniała, Ŝe dyskusja  
o przebudowie Alei Niepodległości toczyła się od 1999 roku i droga do realizacji tej inwestycji 
była bardzo długa. Aleja Niepodległości to główna ulica Bornego, jest ulicą powiatową i ma 
ponad 2 kilometry długości. Jej modernizacja  kosztowała 6,7 mln zł. 3 mln pochodziły  
z rządowego programu "schetynówek”, drugie tyle wyłoŜyło starostwo, a 700.000,00zł Borne 
Sulinowo. Ulica Wojska Polskiego jest w tej chwili dla nas priorytetową inwestycją drogową  
i równieŜ deklarujemy współfinansowanie. Aby jednak to przedsięwzięcie było moŜliwe do 
zrealizowania Starostwo powinno umieścić tę inwestycję w swoich planach inwestycyjnych. 
Zadeklarowała pomoc przy przygotowaniu projektu na tę drogę, bo projekt i pozwolenie na 
budowę będą podstawowymi dokumentami, Ŝeby starać się o środki. UwaŜa, Ŝe w najbliŜszym 
czasie gościem na sesji powinien być starosta, aby rozmawiać o pieniądzach, które powinny być 
zapisane w budŜecie powiatu. Nasi radni Powiatu powinni pilotować tę waŜną inwestycję dla 
Bornego Sulinowa i tu zgadza sie z Panem Dyrektorem. Na koniec prosiła o przekazanie tego 
Panu Staroście. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował dyrektorowi PZD za wszystkie 
odpowiedzi, rozwianie wątpliwości i postawienie nowych.  
Po tym przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów 
gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2012 r., plany na rok 2013". 
 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni wraz z materiałami na sesję 
otrzymali informację na temat utrzymania dróg, ulic, placów gminnych i realizacji zadań 
inwestycyjno-remontowych w 2012 r., plany na rok 2013.  
Po tym zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos. 
Informacja na temat utrzymania dróg, ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjnych 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Przedstawienie oceny 
zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2012". 
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Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi bądź pytania do przedstawionej oceny 
zasobów pomocy społecznej. 
 
PowyŜsze opracowanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Informacja na temat 
stanu przygotowania do obchodów 20-lecia Miasta Borne Sulinowo". 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
stanu przygotowań do obchodów 20-lecia Miasta Borne Sulinowo. W dniu dzisiejszym radni 
otrzymali takŜe zaproszenia do udziału w obchodach. 
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania odnośnie przedłoŜonej informacji. 
 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Radni nie zabierali głosu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe będą to 2 dni zabawy dla 
mieszkańców, przy środkach bardzo mizernych, bo to, co zabezpieczone zostało w budŜecie 
gminy praktycznie nie wystarcza na to, Ŝeby sprowadzać jakieś znane zespoły. Podkreśliła, Ŝe nie 
jest zwolennikiem, Ŝeby przejadać te środki. W związku z tym pewną kwotę pieniędzy 
przeznaczono tylko jako wkład własny do pisania projektów i ma nadzieję, Ŝe te pieniądze 
otrzymamy. Poinformowała, Ŝe otrzymaliśmy juŜ pieniądze na wydanie albumu i gadŜetów, przy 
minimalnym wkładzie gminy. Z dotacji jest zamiar zorganizować występy zespołu, który teŜ 
kosztuje niemało. Sponsorem iluminacji i laserów jest Starosta Szczecinecki, mamy teŜ sponsorów 
na inne rzeczy. Zwróciła uwagę, Ŝe to mieszkańcy mają ocenić władze samorządowe odnośnie 
organizacji tych obchodów, a niekoniecznie zaproszeni goście. Powiedziała, Ŝe dla niej osobiście 
bardzo waŜnym momentem tych obchodów jest część oficjalna, która odbywać się będzie  
w Budynku Kulturalno-Oświatowym, niektórzy będą gośćmi tego budynku po raz pierwszy i jest 
okazja zobaczyć jak ten ośrodek się rozwija. Szczególne zaproszenie skierowała do wszystkich 
tych, którzy nie mieszkają tutaj i nie są z nami wszystkimi od początku tworzenia Bornego 
Sulinowa. Powiedziała, Ŝe wystosowała równieŜ zaproszenia do wszystkich włodarzy - oprócz 
Pana Roli, który nie Ŝyje - którzy ma nadzieję, Ŝe będą obecni. Ponadto w formie krótkiej 
prezentacji zostanie pokazane, jaką drogę przeszliśmy przez te 20 lat. Szczególnie chciałaby 
zaprosić tych wszystkich, którzy uwaŜają, Ŝe tutaj nic się nie dzieje, dlatego niech zobaczą jak to 
miasto się zmieniało. Powiedziała teŜ, Ŝe kiedyś byliśmy najmłodszym miastem w Polsce, w tej 
chwili takim miastem juŜ nie jesteśmy, ale takiego drugiego miasta w Polsce jak Borne Sulinowo 
nie ma. Borne Sulinowo to miejsce, którego nie było. Po tym zaprosiła wszystkich serdecznie na 
obchody i Ŝyczyła dobrej zabawy. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Informacja na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2013 roku". 
 

 

Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2013 r. 
 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju o przedstawienie opinii komisji  
o stanie przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2013 roku. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 27 maja 2013 r. analizowała stan przygotowania 
Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2013 roku. Członkowie Komisji zapoznali się 
z informacją pisemną przygotowaną przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego, 
Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, a takŜe uzyskali od dyrektorów 
tych jednostek oraz inspektora ds. promocji i współpracy informacje na liczne zapytania dotyczące 
analizowanej problematyki.  

Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe czynione są działania w kierunku kształtowania  
i dostosowywania ”produktu turystycznego” do potrzeb potencjalnych klientów w celu pozyskania 
większej liczby turystów. Podjęte są działania w kierunku poprawy infrastruktury dla lepszej 
obsługi turysty, likwidacji mankamentów i pełnego wykorzystania atutów Bornego Sulinowa.  

Z przedłoŜonej informacji wynika, Ŝe w Gminie Borne Sulinowo sezon turystyczny 
rozpocznie się z dniem 1 lipca br. Na wielu obiektach były prowadzone oraz będą kontynuowane 
prace remontowe i modernizacyjne mające na celu poprawę wizerunku i estetyki terenów 
rekreacyjnych, przejawiające się m.in. dbałością o zieleń, czystość, zapewnienie odpowiedniej 
ilości koszy na śmieci. Miejsca wykorzystywane do kąpieli w Gminie Borne Sulinowo spełniają 
podstawowe wymogi obsługi turystów i plaŜowiczów. 

Na "PlaŜy zielonej" poprawiono znacząco infrastrukturę rekreacyjno – wypoczynkową 
poprzez budowę 2 nowych pomostów oraz odnowienie i uzupełnienie elementów małej 
architektury, słuŜącej osobom korzystającym z tego miejsca wypoczynku. Nowego blasku nadały 
"PlaŜy słonecznej" prace inwestycyjne i estetyczne prowadzone na jej terenie tj. wycinka drzew, 
nawiezienie piasku oraz wyłoŜenie trawy. Działania te w perspektywie pozwolą dla tego miejsca 
wykorzystywanego obecnie do kąpieli, na uzyskanie statusu kąpieliska. Zwiększyła się równieŜ 
oferta skierowana do osób aktywnie wypoczywających, niekoniecznie korzystających z atrakcji 
związanych z wodą, poprzez budowę kortu tenisowego w Bornem Sulinowie oraz strefy 
rekreacyjnej w Juchowie. Zdaniem Komisji bardzo dobrze wpisuje się w działania mające 
uatrakcyjnić pobyt w Bornem Sulinowie rewitalizacja terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
na którym usytuowany zostanie plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz szachownica 
plenerowa. 

Członkowie komisji odnieśli się równieŜ pozytywnie do wytyczenia kolejnej trasy Nordic 
Walking tzw. „śółtego Szlaku” oraz szlaku rowerowego „Śladami dawnych osad”, tym bardziej, 
iŜ są to działania wspólne z Nadleśnictwami Borne Sulinowo i Czarnobór oraz odpowiadają 
potrzebom turystów i mieszkańców. 
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Zdaniem komisji dobrym kierunkiem działań promujących walory historyczno - 
przyrodnicze oraz ukazującym atuty „Naszej małej ojczyzny” będzie film promocyjny miasta  
i gminy Borne Sulinowo. Otrzymywano wiele sygnałów i zapytań o potrzebie takich działań, 
dlatego zdaniem komisji będzie to spełnienie oczekiwań wielu środowisk zgłaszających taką 
potrzebę promocji gminy. 

Ciekawą inicjatywą był konkurs na logo reklamowe Borne Sulinowo - Turystyczny 
Poligon, gdyŜ zdaniem komisji była potrzeba na symbol kojarzący się z Bornem Sulinowem. 

Dobrym kierunkiem jest modernizacja i kompleksowa przebudowa CIT- u, chociaŜ wg 
komisji naleŜałoby zastanowić się nad wydłuŜeniem godzin funkcjonowania informacji w sezonie 
turystycznym. 

Komisja Rozwoju z duŜym niepokojem obserwuje sytuację związaną z polem 
namiotowym przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie. Zdaniem członków komisji naleŜy 
szerzej wyjść na zewnątrz i nawet w formie zapytań zwrócić się do prowadzących pola namiotowe 
(na dobrym poziomie), czy nie byliby zainteresowani taką działalnością wykorzystując pole  
w Bornem Sulinowie. NaleŜy podjąć decyzję, czy gmina wykorzystując wsparcie ze środków 
zewnętrznych będzie podnosić standard tego miejsca wyposaŜając w odpowiednią infrastrukturę, 
czy w celu zagospodarowania tego terenu stworzyć miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe 
wyposaŜone np. w wiaty do spotkań plenerowych, siłownię zewnętrzną, mini boiska itp. 

Komisja wnioskuje o unowocześnienie, doposaŜenie oraz rozbudowę placu zabaw przy 
Hali Sportowej w Bornem Sulinowie oraz pełne zagospodarowanie otaczającego terenu, co 
wpisałoby się w kompleks rekreacyjno – sportowy  obejmujący Orlik, kort tenisowy, siłownię 
zewnętrzną, a takŜe dopełniłoby estetyzację i funkcjonalność tego terenu.  

Komisja wnioskuje równieŜ o zainstalowanie kamery w pobliŜu remontowanej świetlicy 
wiejskiej w Łubowie w celu zapobiegania ewentualnym działaniom chuligańskim  
i dewastacyjnym na zewnątrz obiektu. 
Reasumując, w oparciu o materiał pisemny oraz uzyskane wyjaśnienia, Komisja Rozwoju 
pozytywnie oceniła stan przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego  
w 2013 roku.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 14 pn. 
"Podjęcie uchwał w sprawach". 
 
 
Ad 14. 
 
Podjęcie uchwał. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji punktu sesji dotyczącego podjęcia uchwał Przewodniczący RM 
Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe z dniem 23 maja 2013r., a więc po wysłaniu projektów 
uchwał na sesję, wszedł w Ŝycie jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, który został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 594. W związku z tym  
w podjętych uchwałach zostanie zmieniony zapis podstawy prawnej w zakresie publikacji 
powyŜszej ustawy. 
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14.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nabycia 
nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Skarbu Państwa-ANR, połoŜonych w: obr. Jeleń dz. nr 126/4 i obr. Krągi 
dz. nr 63/1). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/382/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2013 r.  
w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

14.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nabycia 
nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Skarbu Państwa-ANR, połoŜonych w obr. Jeleń dz. nr 125/14 i 125/22). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/383/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2013 r.  
w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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14.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nabycia prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, połoŜonej w Bornem Sulinowie 
na działce nr 18/13). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/384/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2013 r.  
w sprawie nabycia prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej na terenie 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
14.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia prawa 
własności gruntu stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz uŜytkownika 
wieczystego (dot. nieruchomości gruntowej połoŜonej w Silnowie na działce nr 53/5). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/385/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2013 r.  
w sprawie zbycia prawa własności gruntu stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo na 
rzecz uŜytkownika wieczystego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu. 
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14.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. darowizny nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Szczecinek połoŜonych w obr.  Juchowo, 
oznaczonych działkami nr 31 i 295). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/386/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2013 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
14.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy rozwiązania 
umowy uŜytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach połoŜonych  
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo (dot. rozwiązania umowy 
uŜytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Moreny" w Bornem 
Sulinowie - dz. nr 49, 59/5, 59/6 i 59/7 w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXI/387/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2013 r.  
w sprawie rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego ustanowionego na 
nieruchomościach połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
14.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uŜyczenia na 
okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz Wspólnoty 
Mieszkaniowej "Piątka" w Bornem Sulinowie (dot. nieodpłatnego uŜyczenia nieruchomości  
w Bornem Sulinowie oznaczonej działką nr 3/35). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/388/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2013 r.  
w sprawie uŜyczenia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej "Piątka" w Bornem Sulinowie została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
14.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego 
przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości gruntowej w Silnowie oznaczonej dz. nr 367/1). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, 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: 
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- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/389/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2013 r.  
w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
14.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/390/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2013 r.  
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
14.10 
 
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 936.855,03 zł i zmniejszenia dochodów budŜetu o kwotę 160.000,00zł oraz zwiększenia 
wydatków budŜetu o kwotę 776.855.03zł). 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/391/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2013r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
14.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030.  
Do projektu uchwały radni otrzymali takŜe autopoprawkę.   
Następnie zwrócił się do Skarbnika Gminy o wyjaśnienie, na czym polega autopoprawka. 
 
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, iŜ w międzyczasie, po wysłaniu radnym projektu 
uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymała z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej informację, Ŝe system, w którym jest stwarzana wieloletnia prognoza finansowa, 
od 2014 roku nie odejmuje od wskaźnika wyłączeń związanych z udzielaniem poręczeń  
i gwarancji oraz zaciąganych poŜyczek na wyprzedzające finansowanie. W związku z tym ten 
wskaźnik jest zawyŜony. Po przeliczeniu ręcznym okazało się, Ŝe Gmina Borne Sulinowo od 2014 
roku jednak te wskaźniki spełnia. JeŜeli taka adnotacja zostanie zawarta w objaśnieniach WPF, to 
Regionalna Izba Obrachunkowa będzie brała ją pod uwagę. 
 
Po tym Przewodniczący RM zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej 
o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/392/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2013 r.  
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. 
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14.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nadania tytułu 
"Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa" (nadanie tytułu ks. Jerzemu Stadnikowi - Proboszczowi 
parafii pw. św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie). Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy wnioskodawca chciałby poza uzasadnieniem, które przedstawił 
radnym, jeszcze coś dodać. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, iŜ jednogłośne opinie Komisji Rozwoju 
i Komisji BudŜetowo-Gospodarczej świadczą o tym, Ŝe jest to postać znana, ceniona, a poza tym 
uwaŜa, Ŝe ksiądz Stadnik zasłuŜył sobie na takie wyróŜnienie. 
 
Przewodniczący RM powiedział, iŜ w takim razie jeŜeli nie zobaczy ręki sprzeciwu uzna, Ŝe 
jednogłośnie Rada Miejska w Bornem Sulinowie tę uchwałę przyjęła. 
 
Radni nie zgłosili głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. 
 
Uchwała Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 2013 r.  
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa" została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 

Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 27 i nr 28 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 15 porządku obrad 
pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 15. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 16 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji". 
 
 
Ad 16. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe następna sesja Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie odbędzie się w ostatni czwartek czerwca 2013 r. o godz. 14.30.  
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Ad 17. 

 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XXXI Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 13.00 do godz. 14.00. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


