
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXXII/2013  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 27 czerwca 2013 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Zastępcę Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, 
Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących 
jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców oraz panie i panów radnych.  
Poinformował, Ŝe w sesji nie będzie uczestniczyć Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska  
z waŜnych powodów rodzinnych. 
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 15 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. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku Sesji w pkt 11 
pn. "Podjęcie uchwał" projektów uchwał w sprawach: 
1) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borne Sulinowo (dot. obszarów obrębu Dąbrowica, Śmiadowo, Jeleń, 
Przyjezierze i Łubowo) - jako ppkt 14; 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Borne Sulinowo dla terenu działek ewidencyjnych nr 2/13, 2/15, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 
2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398 połoŜonych w obrębie 
Dąbrowica - jako ppkt 15; 

3) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości - jako ppkt 16; 

4) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok - jako ppkt 17.  
Poinformował, Ŝe projekty uchwał określone w pkt 1 i 2 uzyskały pozytywne opinie Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zgłoszony przez Zastępcę 
Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku sesji 4 projektów 
uchwał tj.: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo, w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla 
terenu działek ewidencyjnych nr 2/13, 2/15, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 
2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398 połoŜonych w obrębie Dąbrowica, w sprawie wzoru 
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deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości i w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne 
Sulinowo za 2012 rok: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 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 XXXI/2013 z 29.05.2013 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja na temat stanu wdroŜenia nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Borne 

Sulinowo. 
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok, 

sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2012 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok; 
2) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa; 
2) dzierŜawy na okres jednego roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 

Sulinowo (dot. części tj. 60 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 66/6, połoŜonej przy  
ul. Chopina w Bornem Sulinowie); 

3) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. ogródka działkowego nr 4 wydzielonego z działki nr 1/2, połoŜonej w Bornem Sulinowie); 

4) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 409/13, połoŜonej w Krągach); 

5) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeleniu na prowadzenie świetlicy wiejskiej); 

6) dzierŜawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. lokalu uŜytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Kościuszki w Łubowie na prowadzenie 
punktu aptecznego); 

7) dzierŜawy na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. części tj.130 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 69, połoŜonej w Łubowie); 

8) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
zabudowanej w Okolu, oznaczonej działką nr 64/4); 

9) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 10 przy ul. Jeziornej 1 w Bornem Sulinowie); 

10) rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach 
połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości oznaczonych działkami nr 1/39, 1/38, 1/64, 1/67 i 1/62); 

11) udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bornem Sulinowie (10.000,00zł na sfinansowanie remontu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia  
w Łubowie); 
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12) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok; 
13) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2013-2030; 
14) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo (dot. obszarów obrębu 
Dąbrowica, Śmiadowo, Jeleń, Przyjezierze i Łubowo); 

15) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek ewidencyjnych nr 2/13, 2/15, 2/17, 2/18, 2/19, 
2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398 połoŜonych  
w obrębie Dąbrowica; 

16) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości; 

17) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok. 
 
12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
13. Ustalenie terminu następnej sesji. 
14. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. "Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej". 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr XXXI/2013 z 29.05.2013 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 XXXI/2013 z 29.05.2013 r.: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXXI/2013 z 29.05.2013 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 wraz z materiałami na sesję 
sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym otrzymali wszyscy radni.  
Po tym zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
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Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal uzupełnił pisemne sprawozdanie o dwie istotne informacje,  
a mianowicie: 
1. Nastąpiła zmiana organów zarządzających Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółką  

z o.o. w Bornem Sulinowie tj. w Radzie Nadzorczej i Zarządzie. Został odwołany poprzedni 
Prezes Zarządu, a powołano nowego Prezesa Zarządu Piotra Kujawę, który uczestniczy  
w dzisiejszej sesji. Natomiast w Radzie Nadzorczej Pan Piotr Kujawa przestał pełnić funkcję 
przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej, a na jego miejsce jako uzupełnienie składu 
powołano Pana Tomasza Wilickiego. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Andrzej 
Golus. 

2. Przedstawił zmiany w zamierzeniach inwestycyjnych, które mają odzwierciedlenie  
w zmianach budŜetu gminy na 2013 rok, a wiąŜą się z boiskiem wielofunkcyjnym dla Zespołu 
Szkół w Bornem Sulinowie. DąŜeniem jest to, Ŝeby środki własne gminy w jak najmniejszym 
zakresie na to zadanie przeznaczyć. Poinformował, Ŝe jest to zadanie dodatkowe, które 
wprowadza się w trakcie roku budŜetowego, a na które chcemy pozyskać środki zewnętrzne  
w jak najwyŜszej kwocie. ZłoŜono 2 wnioski do Ministerstwa Sportu na kwotę 206.000,00zł  
i będzie składany trzeci wniosek na kwotę 70.000,00zł. Jeśli te środki pozyskamy, udział 
własny gminy w tym przedsięwzięciu będzie bardzo mały. Ponadto w ramach 
zaoszczędzonych środków będzie realizowana bieŜnia równieŜ dla Zespołu Szkół w Bornem 
Sulinowie. 

 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady". 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
"W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła posiedzenie, na którym: 
1. Wypracowano stanowisko w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy 

Borne Sulinowo za 2012 rok i udzielenia absolutorium. 
2. Zapoznano się ze stanem wdroŜenia nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Borne 

Sulinowo. 
3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na 27 czerwca 2013 r. oraz projekty uchwał w sprawie przystąpienia do 
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sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Borne Sulinowo (dot. obszarów obrębu Dąbrowica, Śmiadowo, Jeleń, Przyjezierze  
i Łubowo) i w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek ewidencyjnych nr 2/13, 2/15, 2/17, 
2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398 
połoŜonych w obrębie Dąbrowica. 

 
Komisja Rozwoju odbyła posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Informacja na temat stanu wdroŜenia nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Borne 

Sulinowo. 
2. Zaopiniowanie wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok w zakresie działania 

komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bornem Sulinowie; 

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

Komisja dokonała takŜe wizytacji pól namiotowych i kąpielisk, pod kątem ich przygotowania do 
tegorocznego sezonu turystycznego. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, na których rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok wraz z opinią regionalnej 
izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego i na tej 
podstawie sporządziła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bornego 
Sulinowa z tytułu wykonania budŜetu za 2012 rok. 
 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bornego 
Sulinowa z tytułu wykonania budŜetu za 2012 rok został zaopiniowany pozytywnie przez Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 
 
W dniu 24 czerwca br. wpłynęło adresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczące uchwał rad 
gmin określających wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w treści których zauwaŜono brak respektowania przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz ujmowania oświadczeń nie wynikających z treści aktu rangi ustawowej. 
Kolegium RIO ponownie zbadało uchwałę Nr XXX/378/2013 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Zdaniem 
Kolegium przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów prawa o ochronie 
danych osobowych, natomiast zawarte oświadczenie o odpowiedzialności karnej jest 
niedopuszczalne, poniewaŜ nie wynika z treści aktu rangi ustawowej. PowyŜsze uchybienia 
występują w deklaracji w części D - imię i nazwisko osób zamieszkujących na terenie 
nieruchomości oraz w części I - zapis: Pouczony o odpowiedzialności karnej oświadczam, Ŝe 
podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
zwróciło się z prośbą o usunięcie z uchwały wskazanych uchybień na najbliŜszej sesji lub 
niezwłoczne podanie inne terminu usunięcia nieprawidłowości. Brak usunięcia przedmiotowych 
uchybień będzie skutkował zaskarŜeniem przez Izbę uchwały do sądu administracyjnego. Mając 
powyŜsze na uwadze podjąłem działania w kierunku przygotowania na dzisiejszą sesję 
stosownego projektu uchwały uwzględniającego usunięcie wskazanych uchybień.". 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych 
gminy". 
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Ad 7. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrała Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka. Powiedziała, Ŝe kosze zostały wywiezione 
tydzień temu ostatni raz zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jednak do końca miesiąca 
pozostało jeszcze kilka dni i mieszkańcy nie wiedzą, czy te kosze wywiezie PUK do końca 
miesiąca, bo od 1 lipca obowiązuje nowa ustawa. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek odpowiedział, Ŝe w porządku dzisiejszej sesji jest punkt 
dot. stanu wdroŜenia nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Borne Sulinowo i wtedy 
uzyskamy wszelkie informacje, o które równieŜ pyta Pani sołtys. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. 
"Wolna Trybuna". 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wolna Trybuna” głos zabrali: 
 
− Joanna Starek powiedziała, Ŝe złoŜyła wniosek w sprawie zbezczeszczenia cmentarza 

poniemieckiego w Łącznej. Jest to sprawa dalece bulwersująca i wręcz karygodna. Zostały 
zniszczone krzyŜe, fragmenty grobów, porozbijane tablice. Porusza ten temat dzisiaj na sesji, 
poniewaŜ sprawcami tego czynu są radny Tadeusz Deptuła i Mariusz Barański. Te osoby 
przewiozły te krzyŜe pod Kościół w Łącznej. Chciałaby dowiedzieć się dzisiaj, po co to 
zrobiono. Mówimy o turystyce, Niemcy przyjeŜdŜają i odwiedzają te groby. W piśmie tym 
zwróciła się takŜe, Ŝeby Gmina Borne Sulinowo ogrodziła ten cmentarz, aby dzikie zwierzęta 
nie chodziły po nim. Poinformowała, Ŝe sprawę tę zgłosiła równieŜ do Prokuratury, bo są to 
rzeczy nie do przyjęcia. Zwróciła się z prośbą, Ŝeby dzisiaj radny Deptuła powiedział, po co te 
krzyŜe zostały przewiezione. Powiedziała, Ŝe dostarczyła materiał fotograficzny i dla niej ta 
sprawa jest szczególna i nieetyczna. Zwróciła się do radnych o ogrodzenie tego cmentarza  
i powiedziała, Ŝe tam nie ma duŜo pracy, wystarczy tylko przenieść trochę dalej jedną ścianę. 
Poza tym jest tam zrobiony śmietnik, gdzie stoją eleganckie pojemniki i jest gdzie wyrzucić 
śmieci, a perfidnie wyrzuca się za siatkę. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe wniosek ten dotarł do niego dzisiaj,  
a jutro skieruje go do Pani Burmistrz, bo wiąŜe się to ze zmianami w budŜecie, a najpierw 
rozeznania i sprawdzenia sprawy. Nie chce, Ŝeby sesja była dyskusją między osobami, są na to 
inne formy i inne miejsca oraz organy, które będą to sprawdzały. Po tym udzielił głosu 
radnemu Tadeuszowi Deptule. 
 
Radny Tadeusz Deptuła odniósł się do sprawy poruszonej przez Joannę Starek. Zwracając się 
do niej powiedział, Ŝe to jej konie chodzą po tym cmentarzu, jest ogrodzone sznurkiem. Niech 
Pani zajmie się swoją mamusią, która jest chora, a nie takie rzeczy opowiada na sesji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przerwał wypowiedź radnemu Tadeuszowi Deptule. 
Powiedział, Ŝe jutro pismem przewodnim przekaŜe wniosek do Pani Burmistrz i ta sprawa 
zostanie bardzo pilnie i bardzo solidnie rozpatrzona. 
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− Michał Galas zabrał głos w sprawie działek w Krągach. Powiedział, iŜ mają tam problem,  

a ponadto uwaŜa, Ŝe jest to piąte koło u wozu dla Urzędu Miejskiego i zarządu tej gminy. 
Poinformował, Ŝe juŜ dłuŜej jak dwa tygodnie jest nieczynna pompa i nie ma wody. Aktualnie 
problem znikł, bo trochę popadało, ale przez ubiegły tydzień były upały i nie było wody, gdyŜ 
funkcjonowała tylko jedna pompa. W Urzędzie dowiedział się, Ŝe nie ma pieniędzy na drugą 
studnię, ale ta druga studnia rozwiązałaby problem. Co roku ta pompa się psuje. Dopiero  
w przyszłym tygodniu ma zostać zainstalowana nowa pompa. Prosił, Ŝeby rozwaŜyć 
wybudowanie drugiej studni, bo jedna studnia to za mało na taki kompleks działek. 
Rozwiązałoby sprawę doprowadzenie wody, ale takie przedsięwzięcie ponoć kosztowałoby 
35.000,00zł i jest to za duŜa suma. UwaŜa, Ŝe na mniej waŜne sprawy są wydawane pieniądze, 
a na działki nie ma. Skoro te działki są zorganizowane, to naleŜałoby o nie zadbać. Dlatego 
zaproponował, Ŝeby poświęcić tym działkom więcej uwagi, Ŝeby były jak działki a nie 
wiadomo co. Aktualnie nie wiadomo, czy wolno stawiać altankę czy nie, czy wolno zasadzić 
drzewa.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe działki w Krągach to temat rzeka. Nie 
rozmawiali na temat uszkodzonej pompy, bo osobiście nie wiedział, Ŝe jest uszkodzona  
i dzisiaj dopiero się o tym dowiedział. Inną natomiast sprawą jest sposób uŜytkowania tej 
pompy i nie zawsze się dba o wspólne mienie tak, jak powinno się dbać, bo dziwnym trafem 
co raz ta pompa jest naprawiana albo wymieniana. Te działki gruntu są udostępniane na 
zasadzie dzierŜawy i starano się zawsze, Ŝeby te koszty były minimalne. Czynsz dzierŜawny 
nie jest duŜy i nie pozwala na ogarnięcie sprawy w sensie zainwestowania w ten teren tj. 
budowy wodociągu czy drugiego odwiertu i innej pompy. Grunty, na których znajdują się 
działki w ewidencji gruntów oznaczone są jako działki rolne bez prawa zabudowy. W planie 
przestrzennym nie ma moŜliwości zabudowy tych rejonów. Z pełną świadomością, jak 
przeczyta się umowę dzierŜawy, jest w niej napisane jak moŜna wykorzystywać te działki.  
W sensie prawnym nie są one działkami pracowniczymi ani działkami tzw. rodzinnymi. Tym 
niemniej powiedział, Ŝe w ciągu 2 tygodni zostanie zakupiona i zamontowana nowa pompa. 
Natomiast czas pokaŜe, jaka będzie przyszłość i nic nie przeszkadza, Ŝeby rozmawiać jaka ona 
będzie. Poinformował teŜ, Ŝe Państwo myśli o tym, Ŝeby zlikwidować przepisy, które mówią  
o tworzeniu ogrodów działkowych przez związki działkowców i tak dalej. Na razie ta sprawa 
jest wałkowana w Sejmie, w Rządzie i nic nie wiemy na temat, jaka niedaleka przyszłość tych 
ogrodów będzie. 
 

− Andrzej Golus powiedział, iŜ Przewodniczący Rady Miejskiej przeczytał, Ŝe Regionalna Izba 
Obrachunkowa kwestionowała treść deklaracji o wysokości opłat za odpady. Natomiast  
z wniosku Zastępcy Burmistrza wynikało, Ŝe dzisiaj ta deklaracja będzie zmieniana.  
W związku z tym zapytał, czy dane osobowe osób, które przekazały do Urzędu Miejskiego 
zarządy wspólnot mieszkaniowych zostaną usunięte i zniwelowane w ewidencji w Referacie 
Ochrony Środowiska. Zapytał teŜ, czy w związku ze zmianą, iŜ poprzednie deklaracje 
zawierały niewłaściwe dane, które były gromadzone niewłaściwie, będzie obowiązek złoŜenia 
nowych deklaracji po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego 
aktualnego wzorca, który dzisiaj będzie procedowany. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe na teraz wydaje mu się, Ŝe te dane 
osobowe, jeśli powstanie uchwała, nie będą przetwarzane w sensie udostępniania i nie 
będziemy z nich korzystać. Zapytał, czy chodzi o kwestię fizycznego usunięcia danych 
przetwarzanych w systemie elektronicznym. 
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Andrzej Golus powiedział, Ŝe tak, poniewaŜ Urząd te dane zebrał i otrzymał. W jego ocenie 
naleŜy te dane fizycznie usunąć, zabezpieczyć i poinformować osoby, których dane zostały 
przekazane o tym, Ŝe te dane zostały naleŜycie zabezpieczone i nie będą przetwarzane dalej. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe w tej chwili nie odpowie na to pytanie, 
gdyŜ tę kwestię musi skonsultować prawnie, czy na pewno dobrze robimy i co jest 
prawidłowo. UwaŜa, Ŝe na pewno nie będą zbierane nowe deklaracje po uchwaleniu nowego 
wzorca. Poinformował teŜ, Ŝe jeszcze nie wszyscy złoŜyli deklaracje i jeśli minie termin 
złoŜenia deklaracji to będzie kłopot, gdyŜ sami będziemy musieli w procesie 
administracyjnym uzyskiwać te dane. Dodał, Ŝe to nie jest jedyny wzór deklaracji, który 
przyjęła nasza gmina. Taki wzór funkcjonuje w większości gmin, bo to tak na samym 
początku było. Natomiast teraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z racji 
ustawy o ochronie danych osobowych doszukał się uchybień. 
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Mikrut poinformowała, Ŝe 
uchwały, które wcześniej przyjmowaliśmy były sprawdzane przez nadzór Wojewody.  
W tamtym momencie nie było takich wytycznych i nikt tego nam nie zarzucił. Robiliśmy to  
w dobrej wierze i wydawało się, Ŝe jest to zgodne. W tym momencie nie sądzi, Ŝeby 
wymagało to aŜ takich zmian tj. składania nowych deklaracji. Kwestię danych osobowych 
rozpatrzy z radcą prawnym i zastanowią się nad ich zwrotem. Jeśli ktoś będzie Ŝądał i chciał 
złoŜyć nową deklarację, to ją przyjmą. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się z prośbą do radcy prawnego, Ŝeby nad 
tym problemem się pochylił, bo gdy Rada Miejska taką uchwałę podjęła był to pewien wzór 
ogólnopolski. Wówczas nie było najmniejszych zastrzeŜeń do tego wzoru, a chodzi głównie  
o osoby zamieszkujące daną miejscowość. 

 
− Joanna Starek powiedziała, Ŝe w ubiegłym roku składała wniosek o wznowienie drogi gminnej 

do łąk w miejscowości Łączno i wniosek ten został załatwiony odmownie. Nie wchodzi na 
drogę administracyjną ani sądową, ale złoŜy drugi raz wniosek poniewaŜ ma utrudniony 
dojazd i wjazd do tych łąk. Paradoks polega jeszcze na tym, Ŝe wjazd do łąk jest nieduŜy, bo 
jest brama sąsiednia z jednej i z drugiej strony i muszą przez te koleiny przedzierać się swoim 
sprzętem. Nie trzeba całej drogi wznawiać geodezyjnie i ponosić duŜych kosztów, tylko 
wystarczy wznowić dwa punkty geodezyjne. Ponadto mapy sytuacyjno-wysokościowe nie są 
zgodne z operatem geodezyjnym. KaŜdy geodeta powinien wiedzieć, Ŝe tego rodzaju mapa nie 
jest pełnoprawnym dokumentem geodezyjnym, tzn. Ŝe w terenie zupełnie sytuacja moŜe 
kształtować się inaczej, a to jest tylko przypuszczenie. Rozumie, Ŝe Urząd opiera się na tym, 
ale jest to ala cel opiniodawczy. Zaznaczyła, Ŝe nie chce z Urzędem wojować, bo chodzi tylko 
o dwa punkty dojechania, a problem jest tego typu, Ŝe tam są powybijane koleiny. W związku 
z tym zwróciła się z prośbą, Ŝe jak złoŜy drugi wniosek, Ŝeby te sprawy uporządkować 
geodezyjnie w terenie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe chcielibyśmy, Ŝeby wszystkie drogi 
we wszystkich wioskach do wszystkich łąk naprawdę wyremontować, ale środki którymi 
dysponujemy są jakie są i nie zawsze uda się w ciągu jednego sezonu zrobić, ale na pewno 
będziemy rozpatrywać tak jak najlepiej potrafimy i będziemy takie decyzje podejmować, jakie 
są dla wszystkich, równieŜ dla mieszkańców Łączna, najkorzystniejsze. 

 
Więcej głosu nie zabierano.  
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Informacja na temat 
stanu wdroŜenia nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Borne Sulinowo". 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
stanu wdroŜenia nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Borne Sulinowo i będzie 
moŜliwość dowiedzieć się większych szczegółów. Myśli, Ŝe Zastępca Burmistrza w tym temacie 
zabierze głos. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Po tym udzielił głosu Zastępcy Burmistrza Bogdanowi Korpalowi. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe podpisana została umowa na odbiór i transport 
odpadów komunalnych z Konsorcjum firm, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Szczecinku i nasza Spółka PUK jest uczestnikiem tego konsorcjum. Jest podpisana 
umowa pomiędzy dwoma firmami. Od 1 lipca br. obie firmy startują w tym zakresie. Na początku 
nie wszystko jest tak dograne jak być powinno, dlatego zwrócił się z prośbą, Ŝeby nie dziwić się, 
Ŝe nie wszystko od razu gra jak w szwajcarskim zegarku. Podobnie jest teŜ i w innych gminach, 
przy czym w innych gminach moŜe być nawet gorzej, poniewaŜ niektóre z gmin nie mają 
podpisanej umowy na odbiór odpadów. Dochodzi do takich sytuacji, Ŝe niektórzy z wykonawców 
zabierają swoje pojemniki. W przypadku naszej gminy do końca czerwca układ wywozu śmieci 
jest taki sam jak wynika z dotychczasowego harmonogramu wywozu śmieci, natomiast od 1 lipca 
wchodzi nasza Spółka PUK i będzie wywozić odpady zmieszane. Firma PUK będzie proponować 
zakup lub dzierŜawę pojemników i zakup worków, a wszystko w zaleŜności od tego z jaką 
nieruchomością mamy do czynienia (domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, nieruchomości 
niezamieszkałe). Powiedział, Ŝe sporządzona została, równieŜ na prośbę radnych, informacja, 
która na dzisiejszej sesji zostanie rozdana radnym i sołtysom, Ŝeby w najprostszy i skrótowy 
sposób pokazać, na czym system gospodarki odpadami ma polegać. Od 1 lipca br. właściciele 
nieruchomości powinni mieć pojemniki na odpady zmieszane (kolor szary) i 4 pojemniki lub 
worki na odpady segregowane. Zwrócił się z prośbą odnośnie odpadów biodegradowalnych, Ŝeby 
do pojemnika lub worka (kolor brązowy) wrzucać odpady typowe zielone (trawa, kwiatki, liście), 
natomiast odpady kuchenne, które równieŜ zaliczają się do biodegradowalnych, na razie wrzucać 
do pojemników na odpady zmieszane. Zwrócił uwagę, Ŝe na terenach wiejskich tych odpadów 
biodegradowalnych praktycznie moŜe nie być, bo jak ktoś ma działkę czy teren zielony, to sobie 
poradzi. Gorzej sytuacja wyglądać będzie w budynkach wielolokalowych w mieście i wówczas 
zarząd wspólnoty powinien mieć pojemniki na te odpady. Główne odpady segregowane to: PET-
y, szkło, makulatura i te rzeczy zostały ujęte w materiałach. Nowym elementem będzie punkt 
przyjmowania odpadów problemowych, gdzie będzie moŜna odwieźć odpady wielkogabarytowe, 
elektryczne, elektroniczne i inne odpady, z którymi nie moŜemy sobie poradzić. Po tym prosił  
o pytania. 
 
Radny Dariusz Czerniawski korzystając z obecności Prezesa Zarządu PUK i przewodniczącego 
Rady Nadzorczej powiedział, Ŝe w przygotowanej informacji są podane ceny pojemników 
uŜywanych i jest podany czas 21 miesięcy. Zapytał, skąd się wziął ten czas. 
 
Prezes Zarządu PUK Piotr Kujawa odpowiedział, Ŝe Konsorcjum ma zawartą umowę z Urzędem 
Miejskim w Bornem Sulinowie na 21 miesięcy i taki okres obowiązuje firmy do odbioru 
odpadów. Czas dzierŜawy pojemników jest teŜ na ten okres, bo niewiadomo co będzie dalej. JeŜeli 
firma PUK nie będzie woziła dalej, to będzie musiała zabrać te dzierŜawione pojemniki. 
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Radna ElŜbieta Niepelt powiedziała, Ŝe chce odpowiedzieć Pani sołtys Radacza na zadane pytanie. 
20 czerwca br. było spotkanie-szkolenie w Radaczu prowadzone przez Panią Izabellę Kraemer  
z Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Szkolenie to zostało przeprowadzone w bardzo fajny  
i przystępny sposób. Na tym spotkaniu równieŜ uzyskano tyle informacji, ile moŜna było na ten 
dzień i to mieszkańcom przekazała. Uspokoiła mieszkańców, Ŝe do końca czerwca pojemniki będą 
odbierane i Ŝe z dniem 1 lipca nikt tych pojemników nie zabierze. Na temat szczegółowych 
informacji nie moŜna było za wiele powiedzieć i poinformowała mieszkańców, iŜ liczy na to, Ŝe 
na najbliŜszej sesji uzyska więcej informacji. Myśli, Ŝe takiego niepokoju chyba nie ma i kto  
z mieszkańców chciał pozyskać takie informacje najbardziej istotne, to była taka moŜliwość. 
Poleciła wszystkim radnym skorzystać ze szkolenia, które prowadzi Pani Izabella Kraemer. 
 
Radny Ryszard Cywiński nawiązując do powstałego konsorcjum dwóch firm (PGK w Szczecinku 
i PUK w Bornem Sulinowie) zapytał, czy wywóz śmieci zebranych przez gminę będzie się 
odbywał na takich samych zasadach jak w Szczecinku i odbywać się to będzie na zasadzie 
równości podmiotów. Biorąc pod uwagę deklaracje i pewne kwoty, które zostały zatwierdzone 
przez Radę Miejską duŜo wcześniej zapytał, czy Konsorcjum zmieściło się w kwocie, która  
w zasadzie jest wiadoma po zebraniu, czy jest to kwota mniejsza czy większa, czy teŜ gmina 
będzie musiała zapłacić jakiś haracz do tego interesu. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, iŜ na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, Ŝe 
w przetargu startowały teŜ inne firmy, które miały ochotę przejąć ten rynek. Cena zaproponowana 
przez Konsorcjum była najniŜsza i ta oferta została wybrana, czyli 100% wagi oferty to była cena 
a pozostałe warunki, Ŝeby to oceniać, musiały spełniać firmy. W jego ocenie ta cena jest mała  
w stosunku do tego co nas czeka w zakresie działań, które narzuca ustawodawca. Firmy rozpoczną 
działania i będą musiały wykonywać je prawidłowo, bo ludzie będą patrzeć i teŜ być w porządku, 
a koszty powstaną. Konsorcjum, Ŝeby wygrać przetarg musiało obniŜyć swoje oczekiwania. 
Kwota, którą uzyskuje Konsorcjum nie jest równoznaczna z kwotą opłaty, gdyŜ są to dwie róŜne 
rzeczy. Kwota ta jest jednym ze składników opłaty, którą płaci mieszkaniec, np. 9,00zł  
w przypadku segregacji. Do tej pory był system taki, Ŝe odpady były składowane na 
składowiskach i one leŜały. Teraz odpady będą odbierane do zagospodarowania i przekazywane 
do odpowiedniej instalacji, Ŝeby się ich pozbyć tzw. recykling, czyli wykorzystać te odpady 
maksymalnie. To kosztuje więcej niŜ tylko składowanie. Czeka nas następna umowa na odbiór 
odpadów do recyklingu a to są kolejne setki tysięcy złotych. Dalej pozostają odpady problemowe, 
które teŜ trzeba rozwiązać i musimy mieć przynajmniej jeden punkt odbioru odpadów 
problemowych. Ten punkt zostanie utworzony trochę później, bo to teŜ wiąŜe się z kosztami  
w ramach tej opłaty. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe chodzi mu o to, czy ta kwota 9,00zł i 18,00zł obejmuje 
tylko zbiór naszych śmieci z terenu gminy, czy teŜ w tym mieszczą się koszty dowozu do Sianowa 
czy do Mirosławca, tzn. za co my zapłacimy i na co nie będziemy mieli środków do zapłaty  
i z budŜetu gminy dopłacimy, czy podniesiemy stawkę.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal stwierdził, Ŝe jest to bardzo waŜne pytanie. Odpowiedział, Ŝe 
w tej stawce zawierają się wszystkie działania gminy, które musi wykonać zgodnie z ustawą  
tj. odebranie, transport i utylizacja odpadów, czyli wszystkie koszty. Gmina nie ma prawa 
dopłacać do tych kosztów, poniewaŜ ustawodawca mówi, Ŝe to płaci wytwórca odpadów 
komunalnych. Za wcześnie mówić, czy środki zebrane z opłat od mieszkańców wystarczą na to 
zadanie. Gdy zbierzemy te koszty, zobaczymy co będzie po jakimś czasie i czy wystarczy ta 
stawka. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przypomniał, iŜ w momencie, gdy Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwalała stawki opłat przedstawiono dokumenty obejmujące wszelkie 
koszty gospodarki odpadami, więc byłoby to w tej chwili zaskakujące i dziwne, Ŝe głosowaliśmy 
nad czymś, co się mogło zmienić. 
 
Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka powiedziała, Ŝe ona zadała pytanie normalnego 
Kowalskiego czy Nowaka i nie dostała odpowiedzi na to pytanie. Praktycznie o wszystkim 
wiemy, ale dalej jej Kowalski ani ona nie dostali odpowiedzi i nie wiedzą. 1 lipca jest 
poniedziałek, a 20 czerwca wywozili śmieci ostatni raz w miesiącu. Chodzi jej o te 10 dni - kiedy 
te śmieci zostaną wywiezione, bo od poniedziałku jest nowe rozliczenie, a oni nadal nie wiedzą co 
mają zrobić.  
 
Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zwracając się do radnych powiedziała, Ŝe wszystkim 
zaleŜy na prostej informacji, bo to wszystko jest w granicach Państwa radnych i waszego 
rozliczenia gminnego. Natomiast ich interesuje, czy juŜ od 1 lipca zgodnie z ustawą segregujemy 
śmieci, Ŝe moŜe zakupić kosz lub worek zamiennie, czy wywóz tych wszystkich odpadów będzie 
się odbywał jednorazowo w ciągu jednego dnia, czy np. po jeden element przyjadą  
w poniedziałek, po drugi w środę. Zapytała teŜ, czy dostanie rachunek za śmieci do domu, czy teŜ 
kaŜdy o to musi sam dbać i miesięcznie wpłacać na konto.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe kaŜdy mieszkaniec ma obowiązek złoŜyć 
pisemną deklarację. W informacji przygotowanej na dzisiejszą sesję jest napisane, Ŝe trwa bieŜąca 
weryfikacja składanych deklaracji i do właścicieli nieruchomości, którzy złoŜyli deklaracje 
wysyłane są informacje o wysokości miesięcznej opłaty i indywidualnym numerze konta 
bankowego, na które naleŜy dokonywać wpłat. Zapytał, kiedy do mieszkańców dotrą takie 
informacje. W informacji jest teŜ napisane, Ŝe nadal będą organizowane spotkania z mieszkańcami 
na terenie poszczególnych sołectw i w Bornem Sulinowie. UwaŜa, Ŝe jest to moment wymagający 
bardzo duŜego przyspieszenia i równieŜ współpracy z PUK-iem, które to przedsiębiorstwo moŜe 
wyjaśnić wszelkie szczegóły dotyczące terminów, worków, pojemników i innych rzeczy. 
Powiedział równieŜ, Ŝe sprzedaŜ worków do zbiórki odpadów będzie prowadziło Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bornem Sulinowie. Stwierdził, Ŝe nie bardzo to sobie 
wyobraŜa. Zapytał, jak to będzie dystrybuowane, gdzie je będzie moŜna dostać, bo nie wyobraŜa 
sobie, Ŝeby wszyscy jeździli do PUK-u i jak gdyby zaopatrywali się w to indywidualnie. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, iŜ rozumie, Ŝe 120 l worek do segregowania śmieci jest duŜym 
workiem i te uciąŜliwe odpady w okresie letnim nikt nie będzie składował do tych duŜych worków 
i trzymał je w domu. W związku z tym zapytał, czy będzie moŜna dotychczasowe małe worki  
z koszy w domu (posegregowane śmieci) wrzucać do worka większego z danym oznakowaniem  
kolorem. Zapytał teŜ, czy te osoby, które nie segregują śmieci, mogą wrzucać do tych pojemników 
odkupionych jednorazowo od PUK-u i czy te pojemniki nadal będą funkcjonować.  
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Mikrut udzieliła następujących 
odpowiedzi: 
1. Odnośnie zapytania Pani sołtys sołectwa Radacz powiedziała, iŜ jest zapewnienie firmy, Ŝe 

przyjadą po 1 lipca i zgodnie ze swoim harmonogramem, który juŜ mają przygotowany, śmieci 
zostaną zabrane w takiej czy innej formie, posegregowane czy nie posegregowane. 
Poinformowała, Ŝe zgodnie z sugestiami obu prezesów firm, ustalony został okres przejściowy 
na spokojne i sukcesywne wdroŜenie nowego systemu gospodarki odpadami. Mieszkańcom 
naleŜy tłumaczyć, Ŝe na ile moŜna, na ten moment naleŜy wysegregowywać i starać się 
maksymalnie te odpady, które moŜna, wydzielić ze swojego strumienia. Nie będą jeszcze 
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zabierać punktów ogólnie dostępnych do segregacji. Powoli jednak te punkty będą 
wycofywać, jak juŜ pewne rzeczy się staną. 

2. Mieszkańcy muszą zdecydować, czy będą te kosze dzierŜawić, czy będą kosze zakupować od 
firm. 

3. Do odpadów zmieszanych musimy mieć kosz, niezaleŜnie od ilości. W domkach 
jednorodzinnych i równieŜ w domkach sezonowych (do 2-3 miesięcy) dopuszczono system 
workowy do segregacji. Natomiast w budynkach wielorodzinnych worki do segregacji nie 
zafunkcjonują i muszą pojawić się kosze, Ŝeby było w miarę czysto i sensownie wyglądało. 

4. Mają juŜ wydrukowaną praktycznie połowę deklaracji, bo w momencie kiedy pojawiła się 
deklaracja, do niej wszyscy otrzymają informację o przetworzeniu deklaracji z tabelką, która 
zawiera naliczenie - wysokość miesięcznej opłaty i równieŜ indywidualny numer konta. Takie 
informacje dotrą do wszystkich i ma nadzieję, Ŝe w granicach maksymalnie do 15 lipca, kiedy 
będzie przypadał termin płatności. JuŜ część mieszkańców otrzymała te informacje, część jest 
rozsyłanych pocztą konwencjonalną a część przez gońca. Starają się, Ŝeby wyrobić się  
w terminie.  

5. Odnośnie spotkań z mieszkańcami powiedziała, Ŝe wcześniej nie były one organizowane, bo 
nie znano takich szczegółów, jakie znane są dzisiaj i nie było sensu ich organizowania. JeŜeli 
uda jej się wyznaczyć konkretne terminy, chcą domówić się z Ośrodkiem Edukacji 
Ekologicznej w Bornem Sulinowie jeśli będzie taka potrzeba, Ŝeby te panie pojechały  
i pokrótce pokazały, jak i co trzeba robić z poszczególnymi odpadami. 

6. W sprawie worków powiedziała, Ŝe jest ukłon w stronę sołtysów, czy będzie taka ich wola i by 
pobierali worki z PUK-u i rozprowadzali wśród mieszkańców. Jest to kwestia do domówienia. 
Nie ma takiej moŜliwości, Ŝeby pracownicy dostarczali te worki jadąc śmieciarką, bo 
harmonogram wywozu śmieci jest bardzo napięty. Dodała, Ŝe spróbują się nad tym pochylić  
i pomóc mieszkańcom w takiej czy innej formie. Wie, Ŝe będzie to uciąŜliwość, ale na razie 
propozycja jest taka. 

7. Odnośnie wkładania mniejszych worków z posegregowanymi odpadami do worków 
większych 120 l o określonych kolorach odpowiedziała, Ŝe będzie moŜna. 
 

Radny Mariusz Gorgol zapytał, czy te worki albo pojemniki będą w jakiś sposób oznaczone  
w stosunku do kaŜdego mieszkańca, bo jak będzie segregacja, to w jaki sposób prowadzona 
będzie weryfikacja tej segregacji, np. naklejanie kodów kreskowych na worki. 
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Mikrut odpowiedziała, Ŝe jeszcze 
musi trochę czasu upłynąć zanim dojdziemy do takiego systemu. Wprowadzenie jakichś 
dodatkowych ulepszeń spowodowałoby równieŜ podwyŜszenie kosztów. Na ten moment nie uda 
się tego tak zrealizować. Wie teŜ, Ŝe mogą się zdarzyć róŜne sytuacje i złośliwości ludzkie. 
Poinformowała teŜ, Ŝe będą róŜne harmonogramy wywozu, bo to dwie firmy będą jeździły  
tj. PUK będzie zbierał odpady zmieszane, a PGK Szczecinek odpady segregowane. W związku  
z tym te harmonogramy wywozów nie będą się pokrywały, a sołtysi otrzymają szczegółowe 
harmonogramy. Myśli, Ŝe spokojnie przyzwyczaimy się do tego, Ŝe danego dnia musimy 
wystawić to, a innego dnia to. Ponadto pojazdy nie są aŜ tak przygotowane, Ŝeby zabrać wszystko, 
bo nie mogą zmieszać. 
 
Radny Zbigniew Adamczyk powiedział, Ŝe zostały ustalone stawki dzierŜawy i zakupu tych 
pojemników, które w tej chwili mieszkańcy posiadają. Zapytał Prezesa Zarządu PUK skąd te ceny 
wynikły. 
 
Radny Zbigniew Maltański zwracając się do Prezesa Zarządu PUK powiedział, Ŝe te ceny to 
chyba z kapelusza zostały wzięte, bo ten pojemnik został juŜ dawno zamortyzowany. Jego 
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zdaniem praktycznie zmuszamy społeczeństwo do zakupu pojemników, bo dzierŜawa tego 
najbardziej pospolitego pojemnika 120 l kosztuje 45,00zł za 21 miesięcy.  
 
Prezes Zarządu PUK Piotr Kujawa na wstępie odniósł się do zapytania, czy gmina nie będzie 
dopłacać do działalności. Powiedział, Ŝe na dzisiaj koszty wywozu śmieci poniesione przez PUK 
duŜo przewyŜszają kwotę, która została złoŜona w przetargu. Prosił o spokój i cierpliwość, bo od 
1 lipca dla mieszkańców nic się nie zmienia. Przyjadą, zabiorą śmieci, te same kosze, nikt nie 
będzie koszy zabierał i wywoził, a zmieni się tylko dla tych osób, które obsługiwały firmy 
zupełnie obce. Te osoby od 1 lipca muszą mieć nowe kosze, bo podejrzewa, Ŝe te firmy im 
zabiorą. Nic się nie zmienia w sprawie zmieszanych odpadów ani w sprawie segregacji, poniewaŜ 
gniazda zostają i ich nie ruszają, jak ktoś nie będzie miał worków, to moŜe do tych zbiorników 
wyrzucać. Systematycznie i po mału te worki czy pojemniki będą sprzedawali. Cena sprzedaŜy 
pojemników wynika z kosztów zakupu i amortyzacji. Nowy pojemnik najtańszy na rynku  
o pojemności 110 l dzisiaj kosztuje 159,00zł w systemie hurtowym, bo w detalu nie widział 
tańszych jak 170,00zł. Ta cena 50,00zł to nie jest jakaś wielka cena. RóŜnica między sprzedaŜą  
a dzierŜawą pojemnika jest taka, bo jak sprzeda pojemnik to nie interesuje go jego mycie  
i dezynfekcja, gdyŜ jest to obowiązek właściciela. JeŜeli pojemnik jest dzierŜawiony to on dalej 
jest właścicielem i musi go co jakiś czas umyć i wydezynfekować, zawieźć, przywieźć czy 
naprawić, a to są koszty. Nie jest powiedziane, Ŝe mieszkańcy muszą kupić pojemnik w PUK-u 
czy w innej firmie, bo mogą kupić w sklepie, od kolegi. Myśli, Ŝe taniej się nie kupi. Zdaje teŜ 
sobie sprawę z tego, Ŝe są pojemniki w lepszym i gorszym stanie, ale na dzień dzisiejszy nie jest  
w stanie tego organoleptycznie ustalić. JeŜeli jednak ktoś będzie chciał kupić, a posiadany 
pojemnik ma zepsuty i będzie chciał inny, to nie ma problemu. Zwrócił uwagę, Ŝe te ceny dotyczą 
pojemników, które funkcjonują na rynku, bo ceny nowych pojemników i ich dzierŜawa będą juŜ 
zupełnie inne. Worki będą dostępne w PUK-u i pokazał jak wyglądają worki na papier (niebieski), 
na szkło (zielony) i na plastiki (Ŝółty). Na workach tych jest teŜ napisane co moŜna wrzucać a co 
nie naleŜy wrzucać oraz są opisane firmą PGK, bo generalnie selekcją na terenie gminy zajmuje 
się PGK Szczecinek. Tak naprawdę to PGK Szczecinek rozprowadza worki do selekcji, ale Ŝeby 
pomóc mieszkańcom u niego w firmie te worki będą dostępne. Prosił, Ŝeby pomogli sołtysi, bo 
obowiązkiem mieszkańca jest posiadanie worków. Tylko, Ŝe zdaje sobie sprawę z tego, iŜ 
przyjechać jakiejś starszej osobie emerytowi do Bornego Sulinowa specjalnie po worki to będzie 
cięŜko. 
 
Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zapytała, czy jako sołtys, jak przyjedzie do PUK-u, 
otrzyma worki, zostaną zapisane, Ŝe ona wzięła i rozliczy się z nich po jakimś czasie, czy teŜ od 
razu będzie musiała za nie zapłacić. 
 
Prezes Zarządu PUK Piotr Kujawa odpowiedział, Ŝe nie, ale technicznie jeszcze ta sprawa 
zostanie dopracowana tj. weźmie worki, a za miesiąc będąc np. na sesji czy przy okazji w Bornem 
Sulinowie rozliczy się z nich i weźmie następne. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady. Na wstępie poinformował, iŜ w trakcie 
przerwy otrzymał od Pani Mikrut informację, Ŝe w informacjach  dot. nowego systemu gospodarki 
odpadami otrzymanych dzisiaj w pkt 4 pojawiły się błędy. Jest 17,00zł a powinno być 24,80zł, 
jest 33,00zł a powinno być 50,00zł, jest 52,00zł a powinno być 152,00zł. Po prostu przez pomyłkę 
wprowadzono pierwotne propozycje a nie zapisy, które zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej. 
Dlatego wszyscy, jak skończy się sesja i będą wychodzili, otrzymają poprawione informacje. Po 
tym powiedział, iŜ wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe jesteśmy w niedoczasie, bo za 4 dni 
zaczynamy coś nowego do czego nie jesteśmy przygotowani. Jest mu przykro, Ŝe sprawy 
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dotyczące dystrybucji worków są dzisiaj omawiane i mówi się do sołtysów, których moŜna było 
wcześniej zaprosić i ich poprosić, czy nie mogliby tego realizować, bo dla wielu mieszkańców 
będzie to zdecydowanym problemem. Dlatego szkoda, Ŝe niektóre rzeczy nie zostały wcześniej 
przygotowane. 
 
Prezes Zarządu PUK Piotr Kujawa odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady 
Miejskiej powiedział, Ŝe wszystkie rozmowy dotyczące technik wywozu, metod i sposobów 
odbywały się od wtorku do dzisiaj. Wcześniej nie było moŜliwości, poniewaŜ dopiero  
w poniedziałek PGK jako lider konsorcjum podpisał umowę z Gminą Borne Sulinowo na wywóz 
odpadów i wówczas moŜna było dopracowywać szczegóły. Stąd to wszystko na ostatnią chwilę, 
ale nic się nie dzieje, bo nic się nie stanie jak w poniedziałek czy we wtorek, czy do 10 lipca 
mieszkańcy nie będą mieli tych worków, poniewaŜ dalej funkcjonują gniazda - pojemniki 
zbiorowe na selekcję i do nich moŜna wrzucać. Jak będą mieli pewność, Ŝe wszyscy zostaną 
zaopatrzeni w worki i nie ma problemów, dopiero wówczas będą systematycznie zabierali te 
zbiorcze pojemniki do selekcji odpadów. Po tym powiedział, iŜ harmonogramy dowozów przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zostaną sołtysom wręczone, Ŝeby mieli juŜ informacje na 
ten temat. Natomiast jutro pracownicy PUK ruszają w teren i będą wywieszać w sklepach, na 
słupach ogłoszeń i gdzie się tylko da w kaŜdej miejscowości gminy. Podkreślił, Ŝe te 
harmonogramy dotyczą tylko wywozu odpadów zmieszanych, poniewaŜ harmonogramy wywozu 
odpadów selektywnych dopiero PGK ustali i poinformuje pewnie w takim samym systemie. 
Uczulił, Ŝeby się nie zdziwić, Ŝe czasami przyjedzie po odpady selektywne PUK a nie PGK, 
natomiast po odpady zmieszane PGK a nie PUK, bo naleŜy traktować to jako całość. Myśli, Ŝe ten 
cały proces przejdzie jakoś łagodnie i nie będzie jakichś większych problemów dla mieszkańców. 
Stąd została podjęta decyzja o okresie przejściowym, który będzie trwał do 3 miesięcy. Po kolei 
systematycznie będą realizować zapotrzebowanie mieszkańców. 
  
Sołtys sołectwa Jeleń Andrzej Siatkowski zapytał, czy te kolorowe worki do selekcji odpadów  
z napisami muszą zakupić w PUK-u, czy moŜe teŜ kupić w markecie worki w tych samych 
kolorach ale bez napisów. 
 
Prezes Zarządu PUK Piotr Kujawa powiedział, Ŝe dzisiaj nie odpowie na to pytanie, ale myśli, Ŝe 
nie. Czy PGK dopuści worki zupełnie inne bez napisu, musi to ustalić formalnie i wówczas 
poinformuje.  
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe w społeczeństwach bardziej rozwiniętych niŜ nasze są 
trzy rodzaje wielkości worków do selekcji odpadów tj. 35 l, 60 l i 110 l. Zrozumiał, Ŝe u nas 
będzie tylko jeden rodzaj worka. Przechowywanie odpadów tylko w duŜych workach przez 
dłuŜszy okres czasu zanim zapełni się worek jest kłopotliwe, np. w opakowaniach po jogurtach 
rozmnaŜają się bakterie, bo nie trzeba ich myć jak w innych krajach. W związku z tym zapytał, 
czy nie przewidują wdroŜenia mniejszych worków, poniewaŜ są osoby pojedyncze, które przez 
ten okres czasu nie uzbierają tyle tych odpadów, a z kolei koszt zakupu takiego worka moŜe 
stanowić dla nich problem. 
 
Radny Dariusz Palicki zapytał jak w blokach będzie wyglądała weryfikacja tj. czy ta segregacja 
jest prowadzona prawidłowo czy nie, bo to będzie stanowiło duŜy problem. Dotychczas kosze 
były zamykane, ale na komisji usłyszał, Ŝe nie będzie moŜna zamykać tych pomieszczeń, gdzie 
znajdują się kosze na segregację odpadów. MoŜe zdarzyć się tak, Ŝe np. mieszkaniec innego bloku 
moŜe wrzucić do tych pojemników śmieci, które nie są właściwie segregowane tj. do szkła wrzuci 
plastik. Zapytał, kto poniesie za to konsekwencję, jak to będzie wyglądało i czy jednorazowy taki 
incydent spowoduje, Ŝe podnoszona będzie stawka opłaty za wywóz nieczystości, czy musi dojść 
do takiego zdarzenia kilkukrotnie. 



15 
 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe nasz PUK w tym nowym systemie 
gospodarki odpadami odpowiada tylko za odpady zmieszane. W związku z tym pytaniem moŜemy 
zaprosić na następną sesję prezesa PGK, który odpowiada za odbiór odpadów selektywnych. 
 
Prezes Zarządu PUK Piotr Kujawa powiedział, Ŝe wielkość worków będzie weryfikowana  
i zostanie to ustalone z Prezesem PGK. Myśli, Ŝe jak będzie taka potrzeba to mniejsze worki 
zostaną wprowadzone. Natomiast co do oceny jakości wrzucanych odpadów i zamykanych 
pomieszczeń powiedział, Ŝe to nieprawda, gdyŜ pomieszczenia mogą być zamknięte a tylko  
w danym dniu wywozu otwarte od godz. 7.00 rano, Ŝeby pracownicy mogli swobodnie wejść  
i opróŜnić pojemniki. Odnośnie weryfikacji i oceny wrzucanych odpadów powiedział, Ŝe w tym 
zakresie wypowie się Pani Joanna Mikrut. 
 
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Mikrut odnośnie róŜnej pojemności 
worków powiedziała, Ŝe musimy dać sobie chwilę czasu, Ŝeby zobaczyć jak to zafunkcjonuje. 
WiąŜe się to równieŜ ze zmianą naszych uchwał regulujących te sprawy, bo mamy dopuszczone 
jakieś pojemności. Jeśli będzie taka potrzeba, to równieŜ we współpracy z PUK i PGK domówimy 
te kwestie. W kwestii weryfikacji teŜ jeszcze prosiła dać trochę czasu, bo rozmowy ciągle trwały 
od poniedziałku właściwie do wczoraj, więc te informacje się rodziły szybko. Stąd pewne błędy 
się pojawiły, za co przeprosiła. W kwestii segregacji powiedziała, Ŝe mamy minimum 2 miesiące 
takiego vacatio legis i na pewno jeszcze miesiąc, kiedy juŜ to ruszy w faktycznym wydaniu 
jakbyśmy sobie Ŝyczyli. Nie sądzi, Ŝeby kaŜdy od razu był sumiennie rozliczany, bo najpierw 
będzie zwracana uwaga, ale te szczegóły zostaną jeszcze domówione. 
 
Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec powiedział, Ŝe ma w wiosce problem szczególnie  
w sezonie letnim, gdzie wyjeŜdŜający turyści ze wsi Jeziorna pozostawiają na przystanku  
w Noblinach worki ze śmieciami. Do tej pory zbierała te worki ze śmieciami, bo psy mogły 
wysegregować te śmieci, ale co teraz. Ona moŜe nadal te worki zabierać i pewnie nie będzie miała 
wyjścia, bo do tej pory nie udało się jej złapać delikwentów, którzy je tam zostawiają. Zapytała, 
czy będzie musiała śmieci z tych pozostawionych worków posegregować, czy teŜ jak je wystawi 
w stanie w jakim zostały podrzucone, firma wywoŜąca śmieci zabierze je bezdyskusyjnie. 
Stwierdziła, Ŝe jest to problem szczególnie od maja do października. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe to jest teŜ problem na polach 
namiotowych, na biwakach w lesie, w miejscach postoju.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, iŜ absolutnie nie moŜemy doprowadzić do 
sytuacji, Ŝe mamy śmieci na nieruchomości gminnej i nie usuwamy tych odpadów. Inną sprawą 
jest, gdy ktoś podrzuca śmieci. Dopóki nie złapiemy za rękę takich osób, nie zwalnia nas to  
z obowiązku usunięcia śmieci. UwaŜa, Ŝe w tej kwestii na pewno dogadamy się z firmą i takie 
śmieci będą usuwane, a koszt ich usunięcia będzie obciąŜał gminę. Zabieranie podrzucanych 
worków ze śmieciami zostanie ustalone indywidualnie z sołtysami, tylko muszą wiedzieć jakie to 
są punkty. 
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Mikrut powiedziała, Ŝe firmy 
wywoŜące śmieci wyszły naprzeciw przyjezdnym, bowiem na początku worki na odpady 
zmieszane miały nie zafunkcjonować. Jest to sugestia przedsiębiorstwa, bowiem jest problem  
z osobami, które w piątek przyjeŜdŜają a w niedzielę wyjeŜdŜają. Dlatego PUK dysponuje 
workami za 1,50zł, tylko pozostała do rozwiązania kwestia późniejszego zbierania tych worków. 
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Zaprosiła indywidualnie sołtysów na rozmowy do siebie i do koleŜanki, która zajmuje się równieŜ 
odpadami, Ŝeby rozeznać te sprawy. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ jeŜeli opłata za odbiór śmieci jest 
podatkiem i dojdzie do takiej sytuacji, Ŝe np. firma nie przyjedzie po śmieci (on nie podpisywał 
umowy z firmą, tylko jest to podatek) to rozumie, Ŝe Urząd Miejski jest miejscem gdzie ma 
zadzwonić i interweniować. UwaŜa, Ŝe jest to waŜne i naleŜy wszystkim przekazać, bo zmienia to 
zupełnie sytuację. Zwrócił się z prośbą do Zastępcy Burmistrza, aby wszelkie informacje 
dotyczące odbioru śmieci bardzo szybko trafiały do mieszkańców. Wymaga to w tej chwili 
szczególnej troski, poświęcenia czasu i środków, ale i jest to niezbędne, Ŝeby to zafunkcjonowało  
i za dwa miesiące wiedzieli, gdzie poprawiać błędy jeśli takowe są, bo zawsze coś się moŜe 
zdarzyć. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok, sprawozdania 
finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego 
Gminy Borne Sulinowo". 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM  Tomasz Skowronek przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok.  
Zwrócił się do przewodniczących komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
o treści: 

"Zgodnie z uchwałą Nr XVI/209/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 
2011 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 plan budŜetu gminy 
zakładał: 

- po stronie dochodów   31.003.125,00zł 
- po stronie wydatków   31.003.125,00zł.  

 
W trakcie roku budŜetowego plan budŜetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił: 

- po stronie dochodów   32.989.254,79zł, 
- po stronie wydatków   32.839.093,23zł. 

 
Dochody budŜetowe wykonano w kwocie 32.659.195,59zł, co stanowi 99,00% 
 
Wydatki budŜetowe zrealizowano w kwocie 32.447.085,12zł, co stanowi 98,81%. 
 
BudŜet Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok zamknął się nadwyŜką w wysokości 212.110,47zł, 
która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
 
Zobowiązania finansowe budŜetu Gminy Borne Sulinowo na koniec 2012 roku stanowiły kwotę 
16.874.997,42zł, w tym kredyty i poŜyczki 14.724.208,44zł oraz zobowiązania niewymagalne  
z tytułu dostaw, usług, dopłat, składek, podatków i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
2.150.788,98zł. 
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W toku wykonywania budŜetu powstały zobowiązania wymagalne w wysokości 52.070,94zł  
z tytułu niewypłaconych dodatków mieszkaniowych, opłat za pobyt osób w DPS i opłat za dostęp 
do Internetu. Od zobowiązań wymagalnych nie zapłacono Ŝadnych odsetek, gdyŜ zostały one 
uregulowane w styczniu 2013r. 
 
Wydatki na finansowanie inwestycji na plan 3.154.318,69zł wykonano w wysokości 
3.049.472,46zł, co stanowi 96,68%. 
 
Wydatki bieŜące na plan 29.684.774,54zł zrealizowano w wysokości 29.397.612,66zł,  
co stanowi 99,03%. 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do wykonania dochodów i wydatków 
budŜetowych, gdyŜ końcowe kwoty zarówno planu dochodów jak i wydatków są zgodne  
z uchwałami Rady Miejskiej wprowadzającymi zmiany w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 
2012 rok w trakcie roku budŜetowego. 
 
W realizacji wydatków nie zauwaŜono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
 

Reasumując Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok i popiera wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu 
gminy za rok 2012". 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6  
do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o treści: 

"Oceniając wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok, Komisja Rozwoju 
analizowała dochody i wydatki w działach budŜetu dotyczących zakresu działania komisji,  
a mianowicie: zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, 
kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury. 
 
Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco: 
1) dział 630 Turystyka - na plan 852.615,74zł wykonano 820.701,11zł, co stanowi 96,26%; 
2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - na plan 152.997,43zł 

wykonano 129.670,50zł, co stanowi 84,75%; 
3) dział 801 Oświata i wychowanie - na plan 317.508,37zł wykonano 320.588,50zł, co stanowi 

100,97%; 
4) dział 852 Pomoc społeczna - na plan 5.161.802,38zł wykonano 5.092.283,48zł, co stanowi 

98,65%; 
5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan 340.575,30zł wykonano 

340.572,69zł, co stanowi 100%; 
6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 238.531,34zł wykonano 184.063,93zł, 

co stanowi 77,17%; 
7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 698.381,12zł wykonano 

692.051,36zł, co stanowi 99,09%; 
8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 627.113,95zł 

wykonano w 100%; 
9) dział 926 Kultura fizyczna - plan w wysokości 15.000,00zł wykonano w 100%. 
 
Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: 
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1) dział 630 Turystyka - plan w wysokości 1.359.618,95zł wykonano w kwocie  1.313.898,09zł, 
co stanowi 96,64%; 

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - plan w wysokości 
483.660,36zł wykonano w kwocie 459.897,94zł, co stanowi 95,09%; 

3) dział 801 Oświata i wychowanie - plan w wysokości 11.589.519,84zł wykonano  
w kwocie 11.583.665,91zł, co stanowi 99,95%; 

4) dział 851 Ochrona zdrowia - plan w wysokości 193.754,30zł wykonano w 100%; 
5) dział 852 Pomoc społeczna - plan w wysokości 6.395.895,46zł wykonano w kwocie 

6.343.192,77zł, co stanowi 99,18%; 
6) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 325.398,30zł 

wykonano w kwocie 325.395,69zł, co stanowi 100%; 
7) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 666.966,97zł wykonano  

w kwocie 577.377,85zł, co stanowi 86,57%; 
8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 2.327.177,66zł 

wykonano w kwocie 2.267.247,26zł, co stanowi 97,42%; 
9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 2.382.172,42zł 

wykonano w kwocie 2.380.976,04zł, co stanowi 99,95%; 
10) dział 926 Kultura fizyczna - plan w wysokości 217.846,10zł wykonano w kwocie 

216.050,35zł, co stanowi 99,18%. 
 
Komisja Rozwoju nie wniosła uwag zarówno do wykonanych dochodów jak i wydatków 
budŜetowych, których opiniowanie naleŜy do kompetencji komisji i pozytywnie zaopiniowała 
realizację budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapoznał 
obecnych z treścią uchwały Nr XXXVI.178.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii  
o sprawozdaniu Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budŜetu za 2012 rok.  
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeczytanie wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol przeczytał treść wniosku komisji w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy za 
rok 2012, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Borne Sulinowo za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za 2012 rok. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zwrócił się do Skarbnika Gminy i powiedział, Ŝe we wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium pojawia się wskaźnik zadłuŜenia wynoszący 6,92%, a w uchwale Składu 
Orzekającego RIO nie jest to tylko procent zadłuŜenia i nie bardzo mu się ten wskaźnik zgadza. 
Jego zdaniem jest mniejszy, w związku z czym zwrócił się z zapytaniem, jaki ten wskaźnik jest  
i czy rzeczywiście jest taki. 
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Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, Ŝe w opinii RIO podany jest wskaźnik 
ogólnego zadłuŜenia w stosunku do wykonanych dochodów. Ten niŜszy wskaźnik we wniosku 
Komisji Rewizyjnej to jest wskaźnik spłaty w danym roku. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe zarówno we wniosku Komisji 
Rewizyjnej jak i w uchwale Składu Orzekającego RIO widnieje wskaźnik 45,24% i jest to 
zadłuŜenie. Natomiast pojawia się równieŜ wskaźnik spłaty kredytów i poŜyczek wraz  
z naleŜnymi odsetkami w wysokości 6,92%. Zapytał, czy on rzeczywiście jest taki, bo jego 
zdaniem jest mniejszy. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, Ŝe wynosi 6,92%, a wynika to z omówienia 
wykonania budŜetu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXII/394/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo 
za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 
rok  została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do omówienia projektu uchwały  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok. 
Przed tym przeczytał treść uchwały Nr LXI.260.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wydania opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Bornego Sulinowa z tytułu wykonania budŜetu za 2012 rok. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Po przeczytaniu powyŜszej uchwały RIO Przewodniczący RM zwrócił się do radnych, czy ktoś 
chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok i poddał go pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXII/395/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Po podjęciu powyŜszej uchwały Przewodniczący RM Tomasz Skowronek (w wyniku 
nieobecności Pani Burmistrz) na ręce Zastępcy Burmistrza Bogdana Korpala i wszystkich 
pracowników złoŜył serdeczne podziękowania i gratulacje za realizację budŜetu Gminy Borne 
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Sulinowo za 2012 r. Prosił, aby te podziękowania i gratulacje Zastępca Burmistrza osobiście 
przekazał dla Pani Burmistrz. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach". 
 
 
Ad 11. 
Podjęcie uchwał.  
 
11.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia 
terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa (w sołectwie Liszkowo). 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXII/396/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór 
sołtysa została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
11.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres jednego roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 60 
m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 66/6, połoŜonej przy ul. Chopina 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXII/397/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres jednego roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
11.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka 
działkowego nr 4 wydzielonego z działki nr 1/2, połoŜonej 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXII/398/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
11.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 409/13, połoŜonej w Krągach). 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXII/399/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
11.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. pomieszczeń w 
Szkole Podstawowej w Jeleniu na prowadzenie świetlicy wiejskiej). 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXII/400/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
11.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
uŜytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Kościuszki w Łubowie na prowadzenie punktu 
aptecznego). 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXII/401/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
11.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj.130 m2 

z nieruchomości oznaczonej działką nr 69, połoŜonej w Łubowie). 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXII/402/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
11.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości zabudowanej  
w Okolu, oznaczonej działką nr 64/4). 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXII/403/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
11.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego  
nr 10 przy ul. Jeziornej 1 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXII/404/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
11.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy rozwiązania 
umowy uŜytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach połoŜonych w 
miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
oznaczonych działkami nr 1/39, 1/38, 1/64, 1/67 i 1/62). 
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 Tomasz Skowronek zapytał, jakie zapisy są w planie przestrzennego 
zagospodarowania dotyczące tych działek i jaki będą miały ewentualny wpływ na chęć ich zbycia 
lub dzierŜawy. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe ten teren jest przeznaczony ogólnie mówiąc 
pod usługi szeroko rozumiane. We wcześniejszym planie zagospodarowania przestrzennego 
działki te przeznaczone były pod usługi dydaktyczne, ale jak był zmieniany plan wprowadzono 
szersze spektrum usług. 
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Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XXXII/405/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego ustanowionego na 
nieruchomościach połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina 
Borne Sulinowo została podjęta i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
11.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy udzielenia 
dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie 
(10.000,00zł na sfinansowanie remontu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Łubowie). 
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 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. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, iŜ chwała obecnemu Dyrektorowi ZOZ za to, Ŝe 
wykonanie remontu w Ośrodku Zdrowia w Łubowie będzie na piątkę z plusem a moŜe i na 
szóstkę. Myśli, Ŝe pieniądze, które wyłoŜymy na remont Ośrodka są prawie symboliczne, bo  
w ubiegłym roku Dyrektor SP ZOZ wyłoŜył 40.000,00zł a gmina 20.000,00zł, a w tym roku 
uwaŜa, Ŝe Dyrektor SP ZOZ wyłoŜy teŜ więcej środków na te nasze 10.000,00zł. Tym niemniej 
zwrócił się z prośbą, aby baczniej przyglądać się wszelkim projektom, bo w przypadku Ośrodka 
Zdrowia w Łubowie doszłoby do katastrofy budowlanej, gdyŜ projektant ściankę działową zapisał 
w projekcie do zburzenia. Okazało się, Ŝe ścianka działowa była tak ciągnięta przez dwie 
kondygnacje jak ścianka nośna i najprawdopodobniej ścianka z jego mieszkania wleciałaby do 
Ośrodka. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował radnemu Maltańskiemu za czujność. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal równieŜ podziękował za zwrócenie uwagi. Poinformował, Ŝe 
w procesie budowlanym jest kierownik budowy, wykonawca, inspektor nadzoru i myśli, Ŝe by to 
zauwaŜyli po przystąpieniu do wykonania prac remontowych. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXII/406/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23  
do protokołu. 
 
 
11.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (dot. zwiększenia dochodów budŜetu gminy  
o kwotę 243.126,00zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 325.027,17zł oraz zmniejszenia wydatków budŜetu 
o kwotę 81.901,17zł). 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. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXII/407/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
11.13 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXII/408/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2013-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
11.14 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Borne Sulinowo (dot. obszarów obrębu Dąbrowica, Śmiadowo, Jeleń, Przyjezierze  
i Łubowo). 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXII/409/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
11.15 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla 
terenu działek ewidencyjnych nr 2/13, 2/15, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 
2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398 połoŜonych w obrębie Dąbrowica. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXII/410/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek ewidencyjnych nr 2/13, 2/15, 2/17, 
2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398 
połoŜonych w obrębie Dąbrowica została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 
 
11.16 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXII/411/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013r.  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 28 do protokołu. 
 
 
11.17 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXII/412/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 30 i nr 31 do protokołu. 
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Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 12 porządku obrad 
pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 12. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji". 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe kolejna sesja planowana jest na wrzesień, 
ale z tego co przekazała mu Pani Burmistrz wynika, iŜ moŜliwe jest, Ŝe zostanie zwołana sesja na 
wniosek w miesiącu lipcu. Stosownie wcześniej radni zostaną o tym poinformowani. 
 
 
Ad 14. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XXXII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 17.00. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


