
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXXIV/2013 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 26 września 2013 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 26 września 2013 r. otworzył 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Czerniawski.  
 
Na wstępie powitał Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Szczecinku 
Leszka Ogara, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie 
Piotra Kujawę, Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie Marka 
Dobrowolskiego, Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, kierowników jednostek 
podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców 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 Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji 
punktu pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Po tym zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku Sesji 
w pkt 14 pn. "Podjęcie uchwał" projektów uchwał w sprawach: 
1) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do umowy 

współpracy z dnia 8 maja 2013 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER PLUS 
- wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, 
którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy z tych terenów poprzez 
przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć 
pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 
budŜetowy 2013 w celu realizacji przedmiotowego zadania - jako ppkt 6a; 

2) dzierŜawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
części nieruchomości tj. 400 m2 z nieruchomości o nr 148/1 w m. Krągi) - jako ppkt 9.  

Poinformowała równieŜ, Ŝe do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie 
Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok oraz w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030 wprowadzana jest autopoprawka. 
PowyŜsza autopoprawka stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie zgłoszony przez 
Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku sesji 2 projektów 
uchwał tj.: w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu 
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do umowy współpracy z dnia 8 maja 2013 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER 
PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych z terenów 
wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy z tych terenów 
poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach 
zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 
budŜetowy 2013 w celu realizacji przedmiotowego zadania, w sprawie dzierŜawy na okres 5 lat 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo oraz autopoprawki do projektów 
uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok  
i w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2013-2030: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 września 2013 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XXXII/2013 z 27.06.2013 r.  

i Nr XXXIII/2013 z 12.09.2013 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. Stan wdraŜania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borne 

Sulinowo. 
10. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2012 roku, 

kontrakty na 2013 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
11. Ocena wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 roku. 
12. Informacja na temat zaawansowania prac planistycznych w zakresie opracowania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gminy Borne 
Sulinowo. 

13. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2013 roku. 
14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) dzierŜawy na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. części nieruchomości tj. 400 m2 z nieruchomości o nr 147/1 w m. Krągi); 

2) dzierŜawy na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. części nieruchomości tj. 400 m2 z nieruchomości o nr 148/1 w m. Krągi); 

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo; 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 81Ukr; 186 
MW,U; 210 MW,U połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo; 

5) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 
Gminy Borne Sulinowo; 

6) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

6a) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do umowy   
współpracy z dnia 8 maja 2013 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER PLUS 
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- wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, 
którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy z tych terenów poprzez 
przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć 
pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 
budŜetowy 2013 w celu realizacji przedmiotowego zadania; 
7) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok; 
8) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2013-2030; 
9) dzierŜawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 

(dot. części nieruchomości tj. 400 m2 z nieruchomości o nr 148/1 w m. Krągi). 
 
15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
16. Ustalenie terminu następnej sesji. 
17. Zamknięcie sesji. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad 
zostały zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. "Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej". 
 
 
Ad 3. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe protokoły poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej Nr XXXII/2013 z 27.06.2013 r. i Nr XXXIII/2013 z 12.09.2013 r. były wyłoŜone do 
wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołów. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Wiceprzewodniczący RM poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołów Nr XXXII/2013 z 27.06.2013 r. i Nr XXXIII/2013 z 12.09.2013 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr  XXXII/2013 z 27.06.2013 r. i Nr 
XXXIII/2013 z 12.09.2013 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym". 
 
 
Ad 4. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Po tym zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 5  
do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 



4 
 

Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady". 
 
 
Ad 6. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
"W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła dwa posiedzenia, na których: 
1. Oceniono realizację budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 roku. 
2. Zapoznano się ze stanem zaawansowania prac planistycznych w zakresie opracowania mpzp. 

dla miejscowości Gminy Borne Sulinowo. 
3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 12 września 2013 r.  
oraz Sesji w dniu 26 września 2013 r.  

 
Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 r. w zakresie działania 

komisji. 
2. Informacja na temat gospodarki zasobami lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych - 

potrzeby i moŜliwości. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 
"Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska 
wielofunkcyjnego"; 

2) ustalenia regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie; 
3) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

Gminy Borne Sulinowo; 
4) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
5) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (w zakresie 

działania komisji) - 2 projekty uchwał. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym dokonała analizy wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 r. 
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W dniu 1 sierpnia br. Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski uczestniczył  
w uroczystości wręczenia odznaczenia nadanego przez Prezydenta RP tj. KrzyŜa z Mieczami 
Orderu KrzyŜa Niepodległości Panu Markowi Szwarc. 
 
W dniu 8 sierpnia br. wpłynęło do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informujące  
o wynikach kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Borne Sulinowo za lata 2009-
2012 przeprowadzonej przez RIO w okresie od 21 marca do 7 czerwca 2013 r. 
 
W dniu 31 sierpnia br. radni uczestniczyli w Gminnych DoŜynkach, które odbyły się w Jeleniu. 
 
W dniu 15 września br. na zaproszenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Przewodniczący RM 
uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 25-lecia koronacji figury Matki BoŜej Bolesnej 
papieskimi koronami w Sanktuarium Matki BoŜej Bolesnej w Skrzatuszu. 
 
W dniu 24 września br. Przewodniczący RM uczestniczył wraz z grupą radnych w uroczystym 
otwarciu Targowiska Miejskiego w Bornem Sulinowie.". 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. 
„Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrali: 
 
− Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka zwróciła się z prośbą o wystosowanie pisma do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku, Ŝeby jak najszybciej utwardzili i wyrównali 
pobocza drogi z Radacza do Juchowa. Sprzęt fundacji, który jeździ po tej drodze, robi ją 
nieprzejezdną, niszczy asfalt i pobocza. Jest to sprzęt duŜy i zjechać samochodem osobowym 
na pobocze w niektórych miejscach jest niemoŜliwe. Są bardzo duŜe uskoki, nawet do 30-
40cm między asfaltem a poboczem. Powiedziała, Ŝe ze swej strony równieŜ podejmie 
interwencję w tej sprawie. Ponadto poruszyła temat śmieci. Powiedziała, Ŝe mieszkańcy 
zarzucają ja pytaniami: jak to jest, bo w mieście rozdają worki, a tu dają worki i pojemniki,  
a u nas jeszcze nie wiadomo, jak długo będzie tak jak jest do tej pory, czy te worki mają 
kupować, czy dostaną te worki i do kiedy będą jeszcze stały duŜe pojemniki do selekcji 
śmieci. Poinformowała, Ŝe przyjeŜdŜa samochód z PUK-u i zabiera kosze, ale nie wszyscy 
jeszcze te kosze wykupili, bo nie wszystkich jest jeszcze stać na ich wykupienie. Wie, Ŝe jest 
to tylko 50,00zł, ale nie wszystkich jest stać. Mieszkańcy zgłosili jej takŜe przypadki, Ŝe jak 
ktoś zdaje kosz, czy PUK zabiera kosz, a potem dana osoba, która przez ileś lat go uŜytkowała 
przyjeŜdŜa wykupić, to płaci 70,00zł czy 80,00zł. W związku z tym prosiła o wyjaśnienie tych 
kwestii. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe na temat śmieci odpowiedzi 
zostaną udzielone w punkcie 9 pn. "Stan wdraŜania nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Borne Sulinowo". 
 

− Sołtys sołectwa Krągi Anna Latkowska powiedziała, Ŝe wieniec doŜynkowy wykonany przez 
ich sołectwo zdobył I miejsce w konkursie na DoŜynkach Gminnych. Podziękowała za 
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uznanie, Ŝe po 8 latach na wsi udało się zmobilizować mieszkańców i taki wieniec od razu 
uzyskał I miejsce. Poinformowała, Ŝe wieniec został równieŜ wyróŜniony w Powiecie. 
Poinformowała takŜe, Ŝe powstała u nich w sołectwie sekcja "Babi Dwór", która wystąpiła na 
otwarciu Targowiska Miejskiego w Bornem Sulinowie. Ponadto zwróciła się z prośbą do 
radnych i Pani Burmistrz o wykonanie wejścia do świetlicy w Krągach. Świetlica ta znajduje 
się na I piętrze, ale przychodzi tam codziennie osoba niepełnosprawna, która wchodzi jak 
ślimak po tych schodach. Dlatego trzeba zmienić wjazd, aby osoba poruszająca się na wózku 
inwalidzkim mogła wjechać do świetlicy. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska udzieliła odpowiedzi Pani sołtys sołectwa 
Radacz odnośnie wyrównania i utwardzenia poboczy drogi z Radacza do Juchowa. 
Powiedziała, Ŝe ponownie zwrócą się z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w tej sprawie. 
Stwierdziła, Ŝe zna tę drogę, a Pani sołtys przedstawiła sprawę tak jak ona wygląda. Co roku  
z tą drogą jest problem - te pobocza są zajeŜdŜone. Powiedziała takŜe, Ŝe jako mieszkańcy teŜ 
mogą wystąpić w tej sprawie do Powiatowego Zarządu Dróg, bo często są bardziej skuteczni. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 
pn. "Wolna Trybuna". 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wolna Trybuna” głos zabrał mieszkaniec Łubowa Roman Bondaruk, który 
poruszył problem plaŜy w Łubowie. Powiedział, iŜ chciałby, aby Rada Miejska zajęła się 
opracowaniem regulaminu plaŜy i pola namiotowego w Łubowie, gdyŜ dzieje się tam wolna 
amerykanka. Od kilkunastu lat przyjeŜdŜał tylko na urlopy do Łubowa, spodobało mu się i dlatego 
zdecydował się przeprowadzić na stałe do Łubowa. Poinformował, iŜ w tym roku to co zastał, to 
jest szok, bowiem motorówki a szczególnie skutery wodne pływają bez tłumików, zwierzęta 
domowe-psy załatwiają się w piaskownicach, gdzie dzieci się bawią. Skoro jest plaŜa i pole 
namiotowe powiedział, iŜ zgłasza wniosek o stworzenie regulaminu korzystania z plaŜy  
i z kąpieliska w Łubowie. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za trafne uwagi i powiedział,  
iŜ myśli, Ŝe temat ten będzie przedmiotem obrad komisji.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe to pole namiotowe jest w dzierŜawie - jak na 
razie - do 2020 roku. Kwestia dzierŜawcy będzie na pewno omawiana, bo nie wszystko jest tam  
w naleŜytym porządku. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do Romana Bondaruka powiedziała, iŜ 
jeŜeli chodzi o skutery i ciszę, o którą się dopomina, nie leŜy to w gestii Urzędu. Strefy ciszy 
wyznaczane były rozporządzeniami wojewodów, a po zmianach administracyjnych od 1 stycznia 
1999 r. kompetencje w tej sprawie naleŜą do rad powiatów. Strefy ciszy wyznaczane są uchwałą 
rady powiatu. Projekt takiej uchwały podlega uzgodnieniu z organem wykonawczym 
zainteresowanej gminy w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi organu wykonawczego po tym 
terminie oznacza domniemanie zgody na utworzenie takiej strefy. Na terenach rekreacyjnych rada 
powiatu moŜe ograniczyć bądź zakazać uŜywania jednostek pływających po powierzchniach 
zbiorników wodnych. 
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Roman Bondaruk powiedział, iŜ domyślał się, Ŝe sprawa ciszy czy ograniczenia pływania tego 
sprzętu motorowodnego na jeziorze jest w gestii Starostwa. W związku z tym zwrócił się z prośbą 
o podjęcie przez Radę Gminy stosownej uchwały i skierowanie jej do Rady Powiatu. Wie na 
pewno, Ŝe dwoje mieszkańców Łubowa wystosowało stosowne pismo do Rady Powiatu, ale 
wydaje mu się za słuszne, jakby Rada Gminy poparła wniosek tych państwa i wysłała uchwałę  
o ograniczenie pływania tego sprzętu motorowodnego na jeziorze w Łubowie albo o całkowitym 
zakazie. Dodał, iŜ wolałby, Ŝeby to było ograniczenie pływania sprzętu motorowodnego na 
jeziorze. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, iŜ prawda jest taka, Ŝe rozwój 
miejscowości uzaleŜniony jest równieŜ od tego, co na tym jeziorze moŜna robić. Na pewno 
partyzantką jest pływanie skuterami do miejsca plaŜowania i to moŜe stanowić zagroŜenie. 
Natomiast wyeliminowanie jeziora wiąŜe się z tym, Ŝe będzie coraz mniej turystów, bo sporty 
wodne są w tej chwili jedną z takich form wypoczynku, która przyciąga. Tam, gdzie jeszcze 
moŜna poślizgać się i popływać, tam tych turystów będzie coraz więcej. Poinformowała, Ŝe  
w Bornem Sulinowie jeszcze radni nie spotkali się z tym, Ŝeby ktokolwiek miał pomysł na 
wprowadzenie strefy ciszy. Wyznaczenie tych obszarów jest wiąŜące dla planów 
zagospodarowania przestrzennego. Gminy nie mogą przeznaczyć takich stref pod zabudowę 
mogącą skutkować zwiększeniem hałasu. Zwracając się do Romana Bondaruka powiedziała, Ŝe 
jego uwagi przyjmują i będą o tym dyskutować. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ myśli, Ŝe tym problemem Rada 
Miejska w Bornem Sulinowie się zajmie i będzie na ten temat rozmawiać. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal wypowiedział się na temat strefy ciszy na jeziorach. 
Powiedział, iŜ jezioro Pile ma tę strefę ustaloną od godziny 22.00 do 7.00. Jak na razie takie są 
terminowe ograniczenia uŜywania sprzętu motorowodnego na naszych jeziorach. 
 
Roman Bondaruk powiedział, iŜ nie zgadza się z Panią Burmistrz w temacie, Ŝe pływanie po 
jeziorze motorówkami przyciąga turystów. Jest odwrotnie, bo akurat on zdecydował się na 
przeprowadzkę do Łubowa dlatego, Ŝe była cisza i spokój. Wie, Ŝe kilka osób zrezygnowało  
z biwakowania na polu namiotowym dlatego, iŜ przeszkadzało im pływanie po jeziorze skuterami 
bez tłumików, m.in. jego znajomy z Niemiec przeniósł się do Noblin. Ludzie przyjeŜdŜają po to, 
Ŝeby wypocząć w ciszy.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do Romana Bondaruka powiedział, 
iŜ problem przedstawił i tym problemem będziemy się zajmować. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Stan wdraŜania 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borne Sulinowo". 
 
 
Ad 9. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do obecnych Prezesów Zarządów 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie i Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Szczecinku o krótkie wprowadzenie w temat, tj. na jakim etapie jesteśmy  
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z wdraŜaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co udało się do tej pory 
zrobić i jakie są problemy. 
 
Prezes Zarządu PUK Piotr Kujawa powiedział, Ŝe sytuacja zaskoczyła nas wszystkich, bowiem  
w lipcu zwieźli 194 tony śmieci a w sierpniu 204 tony śmieci. Rekord gminy do tej pory to było 
120 ton (przewaŜnie było około 90 ton śmieci), czyli wywoŜą dwa razy tyle śmieci niŜ 
poprzednio. Odpady niesegregowane (zmieszane) wywoŜą normalnie i odbywa się to bez 
problemów. Odnośnie poruszonej kwestii zabierania pojemników w Radaczu powiedział, Ŝe one 
nie giną, nikt ich nie zabiera, chyba Ŝe ktoś wyraził akces, iŜ rezygnuje z pojemnika. Wówczas 
takie pojemniki zabierają. Zdarza się, iŜ ta sama osoba, która zdała pojemnik, później przychodzi, 
Ŝe go chce. Wtedy juŜ sprzedają pojemnik po innej cenie. Ceny, które oferowali dotyczyły 
pojemników uŜywanych przez mieszkańców, a następne pojemniki, które udało się kupić 
niedrogo, teŜ sprzedawali nie po 50,00zł a po 70,00zł, gdzie nowe pojemniki były juŜ po 140,00zł. 
Sporo osób - nie wie, czym się kierowali - najpierw zdało pojemniki, a później przychodzili, Ŝe 
chcą. Tamte zdane pojemniki sprzedali juŜ komuś innemu. Odnośnie segregacji odpadów 
powiedział, iŜ segregacja jest w trakcie wdraŜania. Poinformował, Ŝe w mieście Borne Sulinowo 
zebrali juŜ wszystkie pojemniki na selekcję odpadów, bo niektóre wspólnoty i firmy w ogóle nie 
zainteresowały się pojemnikami. Podejrzewa, Ŝe gdyby nie zabrali tych pojemników, w ogóle by 
się nie zainteresowały. Jak zabrali, wpłynęły do nich i do Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Szczecinku podania o sprzedaŜ pojemników na selekcję odpadów. Poinformował, 
Ŝe rusza selekcja w Bornem Sulinowie, został sporządzony nowy harmonogram wywozu, worki są 
dostępne w PUK-u. Następną miejscowością, w której będzie wdraŜana selekcja odpadów jest 
Łubowo. W określonym dniu zabiorą ogólnodostępne pojemniki do selekcji odpadów i kaŜda 
wspólnota, czy kaŜdy właściciel domku będzie musiał mieć swoje pojemniki i worki. 
Poinformował, Ŝe wstępnie rozmawiano z właścicielem sklepu w Łubowie i prawdopodobnie on 
będzie te worki sprzedawał, Ŝeby mieszkańcy Łubowa nie musieli nigdzie po nie jeździć, a były 
dostępne na miejscu. Po kolei w następnych miejscowościach będą wdraŜać selekcję odpadów. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ generalnie przewodniczący 
jednostek pomocniczych gminy mają swój punkt w porządku sesji, gdzie mogą zabierać głos. 
Jednak problem śmieci dotyczy nas wszystkich, więc i w tym punkcie będą mogli zadawać 
pytania. 
 
Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zapytała, dlaczego miejscowość Marcelin otrzymuje 
worki do koszy gratis, a my mamy je kupić. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe podobnie jest w Barwicach. 
 
Prezes Zarządu PUK Piotr Kujawa odpowiedział, Ŝe tamte miejscowości mają worki i pojemniki 
w opłacie, którą płacą, natomiast mieszkańcy Gminy Borne Sulinowo nie mają w tej opłacie 
uwzględnionych ani worków ani pojemników. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe to wynika z ustawy i z tego co się działo  
w trakcie uchwalania przez Sejm ustaw i przyjmowania rozporządzeń. Na początku nie było takiej 
moŜliwości, Ŝeby zaliczać wartość pojemników w opłatę i Ŝe gmina będzie się tym zajmowała. 
Uchwały podjęliśmy na początku, a dopiero pod koniec stycznia Sejm zmienił ustawę i dał 
moŜliwość uwzględniania tego w stawce. W przypadku naszej gminy stawki zostały obniŜone  
w stosunku do propozycji Burmistrza i nie było tych kalkulacji pojemników i worków w stawce 
opłaty za śmieci. Inne gminy, które później podejmowały uchwały, jeszcze zdąŜyły wprowadzić 
ten obowiązek w opłatę. 
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Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec poinformowała, Ŝe w Gminie Czaplinek opłaty 
wynoszą: 9,00zł za odpady segregowane i 14,00zł za odpady niesegregowane. Natomiast  
w Gminie Borne Sulinowo: 9,00zł za odpady segregowane i 18,00zł za odpady niesegregowane. 
Zapytała, czy ona jako prywatny dostawca śmieci moŜe podpisać umowę z inną firmą, która jest 
dla niej tańsza. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe nie podpisujemy Ŝadnych indywidualnych 
umów. Jest nałoŜona opłata, którą się wnosi na podstawie deklaracji. Innej moŜliwości prawnej 
nie ma. śadna inna firma nie ma prawa odbierać od niej śmieci komunalnych. To nie jest pomysł 
gminy ani rady, tylko pomysł ustawodawcy. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ mieszkańcy pytają o sprawy 
dotyczące częstotliwości odbioru szkła, makulatury i plastiku. Zapytał, jak to będzie rozwiązane, 
bo ta sprawa jest niejasna. Poinformował, Ŝe przez pewien czas pojemniki do selekcji odpadów 
rozstawione po mieście przedstawiały obraz nieciekawy, bo bardzo duŜo było tego plastiku. 
 
Prezes Zarządu PUK Piotr Kujawa odpowiedział, Ŝe to był problem w momencie, gdzie te 
pojemniki były rozstawione na terenie miasta i tak naprawdę nie miały właściciela, działy się tam 
róŜne rzeczy. W niektórych przypadkach segregacji w ogóle nie było, tylko były odpady 
zmieszane. Natomiast teraz ma nadzieję, Ŝe takie przypadki nie będą miały miejsca, bo kaŜdy 
pojemnik ma właściciela, mieszkańcy w domach indywidualnych mają dostęp do worków, jest 
nowy harmonogram wywozu i teraz te odpady będą wywoŜone zgodnie z harmonogramem. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, gdzie jest dostępny ten harmonogram  
i w jaki sposób zostaną poinformowani mieszkańcy. 
 
Prezes Zarządu PUK Piotr Kujawa odpowiedział, Ŝe harmonogram będzie dostępny na stronie 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie. Informacje otrzymają Urząd Miejski, 
wspólnoty mieszkaniowe, a takŜe właściciele domków jednorodzinnych jak będą przychodzili po 
worki. 
 
Sołtys sołectwa Jeleń Andrzej Siatkowski zapytał, co będzie z miejscami uŜyteczności publicznej, 
tak jak np. plaŜa. Kosze i pojemniki zostały juŜ zabrane wszystkie. Do tej pory było tak, Ŝe były 
worki z napisem PUK i pani, która sprzątała, wystawiała worki pod asfalt i były zabierane. W tej 
chwili tych worków nie ma, a ta pani pyta, co będzie ze śmieciami. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe to jest jakiś problem, ale jest właściciel lub 
zarządca terenu, który ma obowiązek, tam gdzie powstają śmieci komunalne, złoŜenia deklaracji  
i zapewnienia pojemników. PlaŜe, miejsca publiczne, przystanki, kosze przy drogach publicznych 
załatwiamy na odrębnych umowach. Ale są teŜ plaŜe i miejsca publiczne przy Centrum Kultury  
i Rekreacji. CKiR jako zarządca tych terenów powinien składać deklaracje i w ten sposób 
pokazuje zapotrzebowanie na odbiór tych odpadów. 
 
Radny Ryszard Cywiński zgłosił pytanie dotyczące Silnowa i Piławy. Powiedział, Ŝe na 
przystanku w Silnowie zostały postawione obiekty śmieciowe i wyrzucane są tam róŜne śmieci, 
które nie są segregowane. W chwili obecnej trudno przypisać ten obiekt do którejś ze wspólnot 
mieszkaniowych i nikt do tego na pewno się nie przyzna. Drugi taki przypadek to parking  
w Piławie. W związku z tym zapytał, kto te śmieci będzie odbierał. 
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Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe jak w punktach nieprawidłowych śmieci są 
podrzucane i nie umiemy złapać za rękę sprawcy, to jako właściciel terenu będziemy musieli to 
posprzątać. Takie elementy są na terenie gminy i musimy na nie reagować. Pozostaje tylko 
kwestia zgłoszenia i pokazania, Ŝe takie miejsca są na terenie gminy. 
 
Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka powiedziała, Ŝe w miejscowościach teŜ mają kosze, które 
pracownik albo sołtys przynajmniej dwa razy w tygodniu opróŜnia. Pyta, co teraz mają zrobić  
z tymi śmieciami. Był teŜ duŜy pojemnik na strefie albo worki. Ma teŜ od lat dwa punkty,  
w których wystawiane są worki ze śmieciami, tj. przystanek i przy drodze przy lesie. Zapytała, co 
z tymi śmieciami. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe jeśli chodzi o strefy to za nie odpowiada 
CKiR albo inna organizacja zajmująca się zarządzaniem strefami, które mają obowiązek załatwić 
sprawy związane z odbiorem śmieci. Jeśli występuje problem związany ze śmieciami w miejscach 
publicznych i nie jest sprawa rozwiązana do tej pory, to jest Referat Ochrony Środowiska w tut. 
Urzędzie, w którym pracują osoby odpowiedzialne za odpady, do których moŜna zgłosić takie 
sytuacje. Wówczas rozwiąŜemy te sprawy. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe mieszkańcy budynków 
wielorodzinnych pytają, kto będzie oceniał czy te śmieci są posegregowane czy nie 
posegregowane, jak to będzie się odbywać. 
 
Prezes Zarządu PGK Leszek Ogar powiedział, Ŝe aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba 
przywołać zapisy ustawy. Ustawa mówi, Ŝe firma odbierająca odpady ma ocenić czy odpady  
w pojemnikach są segregowane czy nie są segregowane. Jeśli nie są segregowane ma obowiązek 
odebrania tego pojemnika i poinformowania gminy, Ŝe na danej nieruchomości odpady nie są 
segregowane. W jego odczuciu jest to zapis trochę martwy, bo nie jest sprecyzowane co to znaczy, 
Ŝe odpady nie są segregowane, tj. czy jak np. w pojemniku 1100l będzie jedna butelka typu PET 
to jest juŜ nie segregowane czy jeszcze odpady zmieszane, które powinny w danym pojemniku 
być. To powinno zostać rozwiązane, ale wszystkich nas powinno obowiązywać, Ŝeby 
maksymalnie odpady segregować, bo to jest obowiązek gminy. Jednocześnie firma odbierająca 
śmieci będzie musiała się wywiązać z poziomu recyklingu, jak i gmina. UwaŜa, Ŝe trzeba będzie 
organizować akcje uświadamiające mieszkańców, Ŝeby jednak maksymalnie odpady segregować. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe do mieszkańców i do niej równieŜ 
nie dotarło jeszcze główne przesłanie ustawy, Ŝe kaŜdy z nas jest właścicielem swoich śmieci, za 
które płaci pieniądze i niezaleŜnie ile ich wyprodukuje, płaci jedną stawkę. Natomiast gminy będą 
się rozliczać ze strumienia odpadów i z recyklingu. Dla nas w tej chwili najistotniejsze będą 
raporty miesięczne, półroczne i roczne z odzysku i z recyklingu. Odnośnie pojemników przy 
drogach powiedziała, Ŝe ich juŜ nie będzie. Nie będzie teŜ takich miejsc, do których np. 
mieszkając w budynku A zaniesione zostaną śmieci pod budynek C. KaŜdy budynek, kaŜda 
rodzina, kaŜda wspólnota musi mieć swoje pojemniki. JeŜeli członkowie wspólnoty stwierdzą, Ŝe 
mają za małe pojemniki, to będą musieli zakupić więcej pojemników albo o większej pojemności. 
Faktem jest, Ŝe mieszkańcom powinno stworzyć się warunki ku temu, Ŝeby mogli w sposób prosty 
i niedrogi takie pojemniki kupić. To nie jest poślizg firmy, te pierwsze trzy miesiące, bo na 
początku, gdy ustawa zaczęła obowiązywać, ceny pojemników i worków wzrosły. Czasami 
mówimy poczekajmy, przeczekajmy to szaleństwo, bo będzie taniej. Faktycznie te ceny zaczną na 
pewno spadać. Prosiła, Ŝeby pamiętać, Ŝe w cenę stawki musiały być wliczone kilometry, które 
naleŜy przejechać przez gminę. W tej chwili juŜ PUK widzi, Ŝe musi więcej kilometrów robić  
i odbierać śmieci. Nie moŜe być teŜ straty. Powiedziała teŜ, iŜ wydaje jej się, Ŝe ta sprawa 
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śmieciowa przerosła równieŜ PGK, bo podejrzewa, Ŝe w Szczecinku ten odbiór śmieci zwiększył 
się drastycznie i to wszystko nagle trzeba ogarnąć. Powiedziała, Ŝe do tej pory Ŝadnych 
rygorystycznych podejść nie było. Nie będzie teŜ Ŝadnych niczyich wolnostojących pojemników 
na śmieci, bo kaŜdy musi je mieć. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ obawia się jednej rzeczy. Przy 
budynkach jednorodzinnych jest łatwiej zapanować nad tym wszystkim, bo moŜna stwierdzić czy 
to syn, córka bądź mąŜ albo Ŝona wrzuciła butelkę do śmieci. Natomiast przy budynkach 
wielorodzinnych ocena stopnia zanieczyszczenia śmieci niesegregowanych czy segregowanych,  
w których znajdują się inne elementy, po prostu skłóca ludzi. Nie ma Ŝadnego systemu i metody, 
jak zmotywować wszystkich ludzi, Ŝeby sortowali te śmieci. Jest to najwaŜniejszy problem przed 
jakim stajemy we wspólnotach, a w większych wspólnotach ten problem rośnie. Nie wie, jak  
z tego problemu wybrnąć. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ myśli, Ŝe w tym temacie duŜo do powiedzenia mają 
równieŜ nasi nauczyciele. UwaŜa, Ŝe jakby pewna profilaktyka przeszła przez uczniów od 
najmłodszych klas do najstarszych np. do końca gimnazjum, to juŜ będzie 50% śmieci mniej  
z korzyścią na segregowane. Ponadto powiedział, Ŝe w chwili obecnej mamy wywoŜone śmieci 
dwa razy w miesiącu i w jego przypadku, gdzie mają 24 rodzinną wspólnotę nieformalną, odbywa 
się to tak jak było. Jednak uwaŜa, Ŝe jak PUK nie wyrobi się na kasie, to zrobi taki manewr, Ŝe nie 
będzie dwa razy w miesiącu, ale raz w miesiącu wywoził.  
 
Prezes Zarządu PGK Leszek Ogar powiedział, Ŝe na mocy uchwały Rady Miasta Szczecinek 
odbiór odpadów zmieszanych z domów jednorodzinnych odbywa się raz na dwa tygodnie,  
a odbiór worków z odpadami zbieranymi selektywnie - raz na miesiąc. Prosił, Ŝeby uświadomić 
sobie, Ŝe jednak odbiór tych odpadów kosztuje, bo do kaŜdej frakcji trzeba przyjechać osobno. 
Oni nie mogą działać jak taksówka, tzn. Ŝe na kaŜde Ŝyczenie przyjadą. JeŜeli mówimy  
o pieniądzach, to trzeba mieć świadomość tego, Ŝe transport kosztuje, bo przyjeŜdŜają duŜe 
samochody. UwaŜa, Ŝe jednokrotny odbiór odpadów zbieranych selektywnie nie jest czymś złym  
i ta sprawa jest naprawdę do rozwiązania. 
 
Prezes Zarządu PUK Piotr Kujawa wyjaśnił, Ŝe PUK ponosi 6 tysięcy złotych straty miesięcznie 
odbierając śmieci tylko zmieszane. W związku z tym będzie radnych prosił o zmianę 
harmonogramu wywozu, bo jest sytuacja taka, Ŝe do budynków niezamieszkałych i do 
wielorodzinnych na terenie gminy ma obowiązek jeździć raz w tygodniu. Taki jest zapis  
w regulaminie, dlatego chce prosić o wprowadzenie obowiązku odbierania odpadów zmieszanych 
z budynków niezamieszkałych i wielorodzinnych raz na dwa tygodnie. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe został zasygnalizowany problem  
i myśli, Ŝe we współpracy z Panią Burmistrz, Zastępcą Burmistrza i Radą Miejską bardzo szybko 
trzeba na takie problemy reagować.  
 
Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec powiedziała, iŜ obawia się, Ŝe jak zostaną zabrane 
kosze stojące na terenach gminnych to osoby, które np. mają camping w Noblinach i przyjeŜdŜają 
na 2 czy 3 tygodnie, te śmieci będą zostawiać w miejscach do tego nie przeznaczonych.  
 
Prezes Zarządu PGK Leszek Ogar odpowiedział, Ŝe zgodnie z ustawą w takiej sytuacji 
mieszkaniec czy właściciel terenu rekreacyjnego musi złoŜyć do właściwej gminy deklarację,  
w jakich miesiącach będzie mieszkał. Wówczas kupuje albo pojemnik albo worek. 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝeby nie wchodzić w takie delikatne 
szczegóły, bo braknie czasu na sesji, Ŝeby kaŜdy przypadek rozstrzygnąć. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zaproponowała, Ŝe zorganizuje dla sołtysów robocze 
spotkanie z udziałem Prezesa PUK-u, Zastępcy Burmistrza po 1 października br., na którym 
omówione zostaną tylko sprawy śmieci. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za tę propozycję i powiedział, Ŝe 
powoli będziemy zmierzać do końca tej dyskusji, bo skupiamy się na bardzo drobnych 
szczegółach.  
 
Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka na przykładzie swojej miejscowości powiedziała, Ŝe jest 
jeszcze duŜo ludzi, którzy nie składali Ŝadnej deklaracji. W tej chwili wynoszą wszystkie śmieci 
do pojemników na selekcję, a jak te pojemniki zostaną zabrane, to śmieci będą leŜały po rowach, 
przy domach i gdzie tylko moŜna. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe zgadza się, nie wszyscy złoŜyli 
deklaracji. W tej chwili jest to weryfikowane i są wysyłane wezwania.  
 
Radny Mariusz Gorgol zwracając się do Prezesa Zarządu PUK powiedział, iŜ wiadomo skąd strata 
wynikła i nie trzeba Ŝadnego matematyka, Ŝeby to wyjaśnił. Skoro ludzie składali deklaracje, Ŝe 
będą segregować śmieci, a był okres przejściowy 3 miesiące i nikt nie segregował a powinien, to 
musieli dwa razy więcej jeździć i stąd się biorą koszty. Było minęło. W spadku od Sejmu 
dostaliśmy ustawę bubel i niestety musimy to ciągnąć. My tego nie rozwiąŜemy w jeden dzień czy 
tydzień ani nawet rok. Nie rozwiąŜe tego teŜ przez ten czas cała Polska. Ludzie w innych krajach 
dochodzili do tego przez dziesiątki lat. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe problem jest bardzo gorący, 
dotyczy kaŜdego z nas oraz wszystkich mieszkańców zamieszkujących teren naszej gminy i nie 
tylko. Przypomniał o inicjatywie Pani Burmistrz w kwestii zorganizowania roboczego spotkania  
z sołtysami, na którym wszystko dokładnie w szczegółach zostanie wyjaśnione. Po tym zamknął 
dyskusję na temat stanu wdraŜania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Borne Sulinowo. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował prezesom PUK i PGK za przybycie  
i przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja 
świadczeń medycznych w 2012 roku, kontrakty na 2013 rok, problemy i zamierzenia na 
przyszłość". 
 
W trakcie sesji obrady opuścił 1 radny - aktualnie uczestniczyło 13 radnych. 
  
 
Ad 10. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na 
temat opieki zdrowotnej w Gminie Borne Sulinowo. Po tym zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ, 
czy chce coś do tej informacji dodać. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Dyrektor SP ZOZ Marek Dobrowolski powiedział, Ŝe w informacji opisowej przedstawił dane wg 
stanu na maj 2013 r. Od maja do września br. zmieniło się więcej niŜ zostało napisane. Ośrodek 
Zdrowia w Łubowie został całkowicie wyremontowany, natomiast w Ośrodku w Bornem 
Sulinowie ciąg komunikacyjny jest w trakcie remontu, bowiem ostatni remont korytarzy był  
w 1996 r., czyli w chwili oddania przychodni do uŜytku. Myśli, Ŝe do 14 października br. remont 
zostanie zakończony, łącznie z nowymi siedziskami zapobiegającymi obijaniu ścian, zrobieniem 
ścian, wejść i schodów. Następna inwestycja, która ich czeka do końca roku, to dokończenie 
pełnej informatyzacji całej słuŜby zdrowia w Bornem Sulinowie i gminie, bowiem od stycznia 
przyszłego roku - w praktyce u nas a od sierpnia w całej Polsce - wchodzi elektroniczna 
dokumentacja medyczna. Poinformował, Ŝe ze świadczeniami medycznymi ogólnie nie jest 
najgorzej. Wykonanie świadczeń specjalistycznych w ubiegłym roku było na poziomie 99,5%  
i praktycznie wykonany został cały kontrakt. Poinformował, Ŝe w tej chwili ma etatowo 3 
pełnowymiarowych lekarzy rodzinnych na populację 7000 osób. Do tego pracuje na stałe lekarz, 
która przyjeŜdŜa raz w tygodniu, a w okresie zwiększonych zachorowań będzie przyjeŜdŜała 
dodatkowo jeszcze w jeden dzień. Przynajmniej w Bornem Sulinowie dostanie się do lekarza 
będzie łatwiejsze, bo będzie moŜna przyjąć 20 osób więcej. Pediatra przyjmuje raz w tygodniu, 
który nie jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Finansowany jest ze 
środków ZOZ, z pieniędzy pochodzących z kontraktów lekarzy rodzinnych, którzy zgodzili się na 
współpracę z lekarzem pediatrą. Powiedział, iŜ dzieci w wieku od 0 do 6 lat całej populacji 
przynaleŜnej do ZOZ jest 400 i na te 400 dzieci jeden lekarz pediatra wystarczy. Lekarz ten robi 
bilanse, bada przed szczepieniami. Pani doktor Baranek pracuje w ZOZ jak gdyby z sentymentu,  
a nie z tego, Ŝe musi. Aktualnie lekarzy pediatrów brakuje na rynku, a w mieście Szczecinek jest 
ich tylko kilku. Nie mogą obsadzić dyŜurów w Szpitalu w Szczecinku i ściągają lekarzy  
z zewnątrz. Na dzisiaj sytuacja finansowa przychodni nie jest zagroŜona. Po pieniądze do Rady 
Miejskiej czy Urzędu Miejskiego rąk nie wyciąga, w większości remonty wykonuje ze środków 
własnych ZOZ. Podkreślił, Ŝe Narodowy Fundusz Zdrowia jest monopolistą, środków 
finansowych daje ile daje, ale ciągle jeszcze otrzymuje od nich pisma, by im wyjaśnić pewne 
sprawy, bo inaczej zabiorą pieniądze. 
W podsumowaniu swojej wypowiedzi stwierdził, Ŝe SP ZOZ nie ma Ŝadnych zagroŜeń, tyle ile 
moŜna tyle robią, bo więcej się po prostu nie da. Rynek jest ograniczony, lekarzy nie ma, a to, Ŝe 
udaje się utrzymać poradnie specjalistyczne do dzisiaj, to tylko siła przekonywania lekarzy, którzy 
są jego przyjaciółmi jeszcze z lat pracy w wojsku. Powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe następny rok nie 
będzie taki straszny, bo nie będzie konkursu ofert, tylko będzie aktualizacja potencjału  
i aneksowanie umów na rok. Na chwilę bieŜącą jest to dobre, natomiast dla przyszłości ZOZ-u  
w odległej perspektywie nie, bo on nie wie po roku, czy uda mu się wystartować do konkursu, czy 
wygra konkurs na tyle, Ŝeby dostać, jeŜeli nie ma wieloletniego zabezpieczenia finansowego 
ZOZ-u na dzisiaj. Na rok następny jest zabezpieczenie, bo na dzisiaj z pieniędzy ZOZ moŜe 
przetrwaliby jeszcze rok. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają pytania do 
dyrektora SP ZOZ. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczącego Komisji 
Rozwoju o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki na wstępie powiedział, iŜ często gdzieś 
słyszymy, Ŝe członkowie komisji tak wszystko oceniają pozytywnie, Ŝe tak wszystko im się 
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podoba i Ŝe jest tak wspaniale. To nie jest tak do końca, bo doskonale zdają sobie sprawę  
z niedociągnięć, problemów w tematyce, którą komisja omawia. Podkreślił, Ŝe komisja ocenia 
całokształt działalności danego problemu i musi wystawić ocenę albo pozytywną albo negatywną. 
Bardzo często jest to ocena pozytywna, bo np. większość działań jest oceniana pozytywnie. Stąd 
taka ocena a nie inna.  
Po tym przedstawił opinię Komisji Rozwoju o treści: 
 
"Po zapoznaniu się z informacją pisemną dotyczącą stanu opieki zdrowotnej w Gminie Borne 
Sulinowo, realizacji świadczeń medycznych w 2012 roku, kontraktów na 2013 rok, problemów  
i zamierzeń na przyszłość, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła funkcjonowanie Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 

Oceniono, Ŝe potrzeby związane z dostępem do lekarza pierwszego kontaktu są 
zaspokojone, jednak występują trudności z dostaniem się do lekarzy specjalistów. Ilość 
kontraktów oraz finansowanie świadczeń poradni specjalistycznych w stosunku do roku ubiegłego 
są zbliŜone i oscylują na podobnym poziomie. Problemem jest brak dostępu do usług 
stomatologicznych w ośrodkach zdrowia w Łubowie i w Silnowie.  

Na posiedzeniu podjęto temat rejestracji pacjentów i prób usprawnienia formy dostępu do 
podstawowych usług medycznych w Ośrodku Zdrowia w Bornem Sulinowie.  
Z uzyskanych od Dyrektora ZOZ wyjaśnień wynikało, Ŝe na dzień dzisiejszy sytuacja z tym 
związana nie jest najgorsza; rejestracja do lekarzy POZ i specjalistów jest godzinowa.  
Z satysfakcją przyjęto fakt stabilizacji i unormowanie sytuacji z zabezpieczeniem lekarza 
pierwszego kontaktu. Dobrze oceniono podjęte przez Dyrektora ZOZ działania w kierunku 
zatrudnienia dodatkowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji natęŜenia wizyt  
u lekarza pierwszego kontaktu w celu intensyfikacji przyjęć większej ilości pacjentów  
z objawami chorobowymi. Za pozytywny przejaw działalności uznano zawarcie umowy  
z lekarzem pediatrą na udzielanie bezpłatnych konsultacji, chociaŜ zdaniem komisji wskazane 
byłoby zwiększenie częstotliwości przyjęć - nie jeden a dwa razy w tygodniu, co poprawiłoby 
dostępność do tych świadczeń. Jednocześnie komisja zdaje sobie sprawę, iŜ zatrudnienie lekarza 
pediatry finansowane jest ze środków własnych ZOZ i jest to dobra wola Dyrektora jednostki, 
gdyŜ nie ma takiego wymogu. Jednak na dzień dzisiejszy największym beneficjentem ZOZ-u są 
dzieci i osoby starsze, dlatego naleŜałoby wyjść naprzeciw zaspokojeniu potrzeb tych grup 
odbiorców usług medycznych. 

Doceniono fakt przeprowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych w obiektach 
słuŜby zdrowia w Łubowie i w Silnowie oraz ich wyposaŜenia w kierunku dostosowania do 
obowiązujących standardów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. Zadania te zostały wykonane ze środków własnych SP ZOZ 
i dotacji celowych z budŜetu Gminy Borne Sulinowo.  

Komisja Rozwoju wyraziła teŜ aprobatę i oceniła pozytywnie kolejne działania Dyrektora 
ZOZ w kierunku modernizacji, estetyzacji i dostosowania obiektu Ośrodka w Bornem Sulinowie 
do dzisiaj obowiązujących standardów.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował dyrektorowi SP ZOZ za przybycie  
i przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Ocena wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za  
I półrocze 2013 roku". 
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Ad 11. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali bardzo obszerne 
sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za  
I półrocze 2013 r., które było opiniowane przez komisje problemowe Rady Miejskiej. 
Radni otrzymali równieŜ uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza Bornego Sulinowa z przebiegu 
wykonania budŜetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 
roku. 
 
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 r. stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Uchwała Nr LXXXVI.336.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza 
Bornego Sulinowa z przebiegu wykonania budŜetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej za I półrocze 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do 
przewodniczących komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii na temat wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 r. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

"Analizując informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo  
za I półrocze 2013 r. Komisja BudŜetowo-Gospodarcza stwierdziła, Ŝe planowane kwoty 
dochodów i wydatków budŜetowych są zgodne z uchwałami wprowadzającymi zmiany  
w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok, podjętymi w I półroczu br. W realizacji 
wydatków nie zauwaŜono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.  
W I półroczu 2013 r. wystąpiły przypadki niewykonania w 50% dochodów w niektórych działach, 
rozdziałach i paragrafach spowodowane niŜszym niŜ zaplanowano wpływem dochodów na 
rachunek budŜetu gminy. Wystąpiły równieŜ przekroczenia wykonania wydatków budŜetowych 
ponad 50%. Przyczyny powstania niewykonania dochodów i przekroczenia wykonania wydatków 
zostały podane w wyjaśnieniach zawartych w omówieniu wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2013 roku. 

Komisja przeanalizowała równieŜ dane przedstawione w "Informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 r.". Przedstawione  
w informacji dane pozwalają stwierdzić, Ŝe wieloletnia prognoza finansowa jest realizowana 
prawidłowo, a wszystkie dokonane w niej zmiany były związane ze zmianami w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2013 rok. Komisja stwierdziła, Ŝe wskaźniki odnośnie zadłuŜenia gminy 
wynikające z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych są bezpieczne, albowiem łączna 
kwota długu na koniec I półrocza 2013 r. do planowanych dochodów ogółem wyniosła 42,55%, 
natomiast wskaźnik łącznej kwoty przypadających spłat kredytów i poŜyczek wraz z naleŜnymi  
w danym roku odsetkami od kredytów i poŜyczek, wykupów papierów wartościowych oraz 
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów 
wyniósł 9,14%. 

Dokonano takŜe analizy realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 r. i stwierdzono, Ŝe 
przebiega ona w sposób nie budzący zastrzeŜeń, gdyŜ realizacja przedmiotowych przedsięwzięć 
ma stosowne zabezpieczenie finansowe. 
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Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie oceniła realizację budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 r.". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

"Oceniając wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 roku, 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 i wydatków w analizowanych działach klasyfikacji budŜetowej zamknęło 
się w granicach 50%. Przypadki niewykonania w 50% dochodów i przekroczenia wykonania 
wydatków powyŜej 50%, zostały opisane w omówieniu wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2013 r. z podaniem działu, rozdziału i paragrafu oraz przyczyn ich 
powstania. PowyŜsze wyjaśnienia komisja przyjęła i uwaŜa za zrozumiałe.  
 Komisja pozytywnie oceniła realizację budŜetu gminy Borne Sulinowo za I półrocze 
2013r. w opiniowanym zakresie.". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol przeczytał opinię komisji o następującej 
treści: 

"Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 24 września 2013 r. analizowała wykonanie 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 r. na podstawie informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu, przedstawionej przez Burmistrza Bornego Sulinowa. 
 
Analizując sprawozdania tabelaryczne z wykonania budŜetu przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora 
samorządowego, Komisja nie wniosła uwag do sprawozdań sporządzonych przez Urząd Miejski, 
placówki oświatowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury  
i Rekreacji, Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Opieki Zdrowotnej.  
 
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2013 r. została sporządzona 
zgodnie z wymogami uchwały Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
30 czerwca 2011 r., w której określony został zakres i forma przedmiotowej informacji. 
 
Dochody budŜetowe na plan 35.796.343,29zł zrealizowano w kwocie 17.414.069,98zł,  
co stanowi 48,65% wykonania. 
 
Dochody bieŜące na plan 32.975.619,46zł wyniosły 16.982.133,87zł, co stanowi 51,50% planu. 
 
Dochody majątkowe na plan 2.820.723,83zł wyniosły 431.936,11zł, co stanowi 15,31% planu. 
 
Wydatki budŜetowe na plan 36.796.343,29zł wykonano w kwocie 18.734.316,64zł,  
co stanowi 50,91% wykonania. 
 
Wydatki bieŜące na planowane 32.495.756,68zł wyniosły 16.560.683,80 zł, co stanowi 50,96% 
planu. 
 
Wydatki majątkowe na planowane 4.300.586,61zł wyniosły 2.173.632,84zł, co stanowi 50,54% 
planu. 
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Wykonanie dochodów i wydatków jest poprawne, poza niektórymi działami, rozdziałami  
i paragrafami, w których nastąpiły przekroczenia ponad 50% po stronie wydatków bądź 
wykonanie było mniejsze niŜ 50% po stronie dochodów. PowyŜsze przypadki zostały opisane  
w wyjaśnieniach zawierających przyczyny ich powstania. 
 
Ogółem budŜet Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 r. zamknął się deficytem 
w wysokości 1.320.246,66zł, który został pokryty z kredytów i poŜyczek na wyprzedzające 
finansowanie.  
 
Niepokój komisji budzi niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaŜy mienia gminnego, które 
na plan 840.000,00zł zrealizowano w kwocie 132.336,11zł, co stanowi 16% planu. Istnieje obawa, 
Ŝe plan dochodów ze sprzedaŜy mienia nie zostanie zrealizowany, a wpływ na to ma zastój na 
rynku nieruchomości będącym skutkiem kryzysu gospodarczego.  
W związku z powyŜszym Komisja uwaŜa za wskazane dokonanie zmniejszenia dochodów  
z tego tytułu w tegorocznym budŜecie gminy. 
 
Niskie wykonanie dochodów nastąpiło takŜe z tytułu wpływów z nałoŜonych mandatów karnych, 
bowiem na plan 300.000,00zł wykonano tylko 55.526,83zł, co stanowi 19% planu.  
Z wyjaśnienia Skarbnika Gminy wynikało, Ŝe powyŜsze jest skutkiem tego, iŜ fotoradar nie działał 
od marca do maja br. z uwagi na czynności legalizacyjne przeprowadzane przez uprawnioną 
firmę. Zdaniem komisji i w tym przypadku konieczne będzie zmniejszenie dochodów z tego 
tytułu. 
 
DuŜą bolączką od wielu lat jest bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu wypłaconych zaliczek 
alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2013 r. na plan 854.511,42zł dochody 
z tego tytułu wykonano w kwocie 9.988,21zł, co stanowi 1% planu. Natomiast naleŜności gminy  
z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły 1.310.544,54zł. Pomimo podejmowanych 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej starań i działań w zakresie odzyskania 
naleŜności z tego tytułu, zwrócone kwoty są niewielkie. 
Sytuacja ta jest niezaleŜna od Ośrodka, gdyŜ w skali kraju zwrot naleŜności przez dłuŜników 
alimentacyjnych jest generalnie problemem. 
 
Komisja stwierdziła niskie wykonanie dochodów z tytułu wpływów opłaty miejscowej – 12%.  
Z wyjaśnienia wynika, Ŝe dochody te powinny wzrosnąć w sezonie letnim. Na dzień 27.08.br. 
wpływy z opłaty miejscowej wyniosły 3.708,50 zł, co stanowi 62% planu. Komisja powzięła 
informację, iŜ w dalszym ciągu nie wszyscy gestorzy branŜy turystycznej wywiązują się  
z obowiązków nałoŜonych uchwałą Nr XXVII/280/2008 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata 
miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru 
opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
W związku z powyŜszym Komisja Rewizyjna wnioskuje o wyegzekwowanie od gestorów branŜy 
turystycznej obowiązku pobierania opłaty miejscowej i odprowadzania tych opłat na konto gminy. 
 
Komisja analizowała takŜe tabelaryczne zestawienie naleŜności za I półrocze 2013 r. Ogółem 
kwota naleŜności wyniosła 10.382.124,50zł, w tym zaległości stanowią kwotę 4.724.163,81zł.  
Z omówienia wykonania budŜetu gminy wynika, Ŝe największe naleŜności występują  
z tytułu podatku od nieruchomości tj. 2.542.658,90zł, a z kwoty tej około 1 mln zł stanowią 
podatki, gdzie jest prowadzone długotrwałe postępowanie egzekucyjne. Postępowanie 
egzekucyjne jest bardzo skuteczne, bowiem do końca czerwca 2013 r. tytułem zaległości z lat 
ubiegłych odzyskano środki finansowe w kwocie 169.845,27zł. 
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W celu likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat w I półroczu br. wystawiono 202 tytuły  
wykonawcze oraz 641 upomnień. Ponadto dokonano zabezpieczenia wierzytelności w postaci 
wpisu hipoteki przymusowej zwykłej na kwotę 40.501,00zł wraz z odsetkami. 
 
Analizując zobowiązania za I półrocze 2013 r. stwierdzono, Ŝe łączna kwota tych zobowiązań 
wyniosła 1.009.133,06zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 184,50zł. Uzyskano 
wyjaśnienie, Ŝe kwota zobowiązania wymagalnego dotyczy nieuregulowania powyŜszego 
zobowiązania przez Publiczne Gimnazjum w Silnowie z tytułu niezapłacenia za fakturę 
wystawioną przez Agencję Ochrony "SZABEL" z Koszalina za abonament miesięczny za 
ochronę. Oryginał faktury nie dotarł do szkoły, w związku z czym poproszono o wystawienie 
duplikatu faktury. Duplikat został wystawiony 26 czerwca 2013 r., wpłynął do szkoły w dniu  
1 lipca 2013 r. i w tym teŜ dniu faktura została zapłacona. 
 
Z analizy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 r. 
wynika, Ŝe łączna kwota długu na koniec I półrocza br. nie przekroczyła 60% planowanych 
dochodów ogółem - wskaźnik ten wyniósł 42,55%. 
Natomiast łączna kwota przypadających w 2013 roku spłat kredytów i poŜyczek wraz  
z naleŜnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŜyczek, wykupów papierów 
wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie 
przekroczyła 15% planowanych dochodów - wskaźnik ten na koniec I półrocza br. wyniósł 9,14%.  
PowyŜsze wskaźniki są bezpieczne i nie naruszają art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych. 
 
Komisja Rewizyjna stwierdziła, Ŝe do informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2013 r. zostały dołączone zaświadczenia z Urzędu Skarbowego  
o niezaleganiu w podatkach oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu  
w opłacaniu składek od wszystkich podległych jednostek. 
 
Reasumując Komisja Rewizyjna przyjęła informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo za I półrocze 2013 r.". 

Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać 
głos odnośnie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 r. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, Ŝe na podstawie 
opinii wydanych przez komisje problemowe Rada Miejska w Bornem Sulinowie dokonała oceny 
wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2013 r. 
Po tym przystąpił do realizacji punktu 12 pn. „Informacja na temat zaawansowania prac 
planistycznych w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Gminy Borne Sulinowo”. 
 
 
Ad 12. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe wszyscy radni otrzymali 
wyczerpujące informacje dotyczące zakresu zadań jakie zostały wykonane bądź są w trakcie 
realizacji i dotyczą zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Poinformował, Ŝe ostatnio Komisja BudŜetowo-Gospodarcza zajmowała się tym problemem. 
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PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Po tym zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do przedmiotowej informacji. 
 
Uwag nie zgłoszono 
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji 
punktu pn. "Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2013 
roku". 
 
 
Ad 13. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności za I półrocze 2013 r. 
 
Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2013 r. 
przedstawili: 
 
1. Przewodniczący komisji Mariusz Gorgol przeczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

2. Przewodniczący komisji Henryk Sigiel przeczytał sprawozdanie Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej, które stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 
3. Przewodniczący komisji Dariusz Palicki przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, które 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady i przystąpił do 
realizacji pkt 14 pn. "Podjęcie uchwał". 
 
 
Ad 14. 
Podjęcie uchwał. 
 
14.1 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy 
na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części 
nieruchomości tj. 400 m2 z nieruchomości o nr 147/1 w m. Krągi). 
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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIV/419/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 
2013r. w sprawie dzierŜawy na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17  do protokołu. 
 
 
14.2 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy 
na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części 
nieruchomości tj. 400 m2 z nieruchomości o nr 148/1 w m. Krągi). 
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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIV/420/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 
2013r. w sprawie dzierŜawy na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
14.3 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo. 
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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIV/421/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 
2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
14.4 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 81Ukr; 186 MW,U; 210 MW,U 
połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo. 
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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIV/422/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 
2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 
81Ukr; 186 MW,U; 210 MW,U połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
14.5 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Borne 
Sulinowo. Projekt powyŜszej uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe w projekcie regulaminu jest rozdział 10 pn. "Warunki  
dostarczania wody na cele przeciwpoŜarowe" i § 32 brzmi: "Woda do celów przeciwpoŜarowych 
jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne, a w szczególności z hydrantów przeciwpoŜarowych zainstalowanych na sieci 
wodociągowej". Powiedział, iŜ wg jego mniemania i z tego co wyczytał w Internecie nic z tego 
nie wynika, bo jest to zapis mówiący tylko o tym, Ŝe woda w hydrancie ma być i nic poza tym. Jak 
przyjedzie Państwowa StraŜ PoŜarna czy Ochotnicza StraŜ PoŜarna i ciśnienie wody będzie za 
niskie, to oni gasić nie będą. Osoba poszkodowana, gdzie mieli gasić straŜacy, moŜe zgłosić 
roszczenia w stosunku do jednostki, która gasi, a później do Urzędu Miejskiego czy Burmistrza. 
Jest na to wyjście, bo ustawa tzw. wodociągowa z 2001 roku mówi wyraźnie, Ŝe w hydrantach 
muszą być odpowiednie parametry. Z kolei rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z 24 lipca 2009r. precyzuje konkretnie jakie ciśnienie, w jakich hydrantach, 
oddalenie hydrantów od zabudowań, oddalenie między hydrantami. Chodzi o to, iŜ chciałby 
uchronić Burmistrza i Urząd Miejski w przyszłości od odszkodowań na rzecz osób, które będą 
ofiarami poŜarów. Poinformował, Ŝe radny Fic był świadkiem jak się paliło u Podgórskiego, PSP 
odkręca hydrant a tam piach, w następnym hydrancie piach, ciśnienia nie ma. Zapytał, do kogo 
teraz naleŜy mieć pretensje. UwaŜa, Ŝe § 32 naleŜy sprecyzować i dodać stwierdzenie: zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  
w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych. W tym momencie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku jest juŜ zobowiązane do dostarczenia 
takich parametrów, Ŝeby wszystko było zgodne z ustawą, a jeśli nie dotrzyma, to wszelkie zło na 
nich spłynie a nie na gminę. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ten regulamin był konsultowany  
z PWiK. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe propozycję regulaminu przedstawiło PWiK. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe w tej chwili chcemy wprowadzić 
zmianę, więc uwaŜa, iŜ zasadnym byłoby albo odrzucić ten projekt uchwały, albo jej nie podjąć. 
 
Radny Mariusz Gorgol zaproponował, Ŝeby uzgodnić wspólne stanowisko z PWiK odnośnie 
doprecyzowania zapisu § 32, skierować do ponownej analizy przez komisje problemowe RM  
i dopiero podjąć tę uchwałę na następnej sesji. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki zaproponował, Ŝeby przyjąć wniosek radnego Gorgola i skierować 
projekt uchwały do ponownej analizy przez komisje problemowe Rady Miejskiej. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek o odesłanie 
projektu uchwały do ponownej analizy przez komisje problemowe Rady Miejskiej: 
- za głosowało 13 radnych, 
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- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, iŜ w związku z tym, Ŝe wniosek  
o odesłanie projektu uchwały do ponownej analizy przez komisje problemowe Rady 
Miejskiej został przyjęty, głosowanie nad projektem uchwały staje się bezpodstawne.  
 
 
14.6 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIV/423/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 
2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
14.6a 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do umowy współpracy z dnia  
8 maja 2013 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki 
języka angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy z tych terenów poprzez przeprowadzenie 
dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz 
na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2013 w celu 
realizacji przedmiotowego zadania. Poinformował, Ŝe projekt uchwały nie był opiniowany przez 
komisje problemowe Rady Miejskiej. 
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Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIV/424/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 
2013r. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu 
do umowy współpracy z dnia 8 maja 2013 r. o dofinansowanie realizacji programu 
YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół 
gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
młodzieŜy z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji 
języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2013 w celu realizacji przedmiotowego 
zadania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23  do protokołu. 
 
 
14.7 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (dot. zwiększenia dochodów 
budŜetu gminy o kwotę 119.798,50zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 342.652,67zł, zmniejszenia 
wydatków budŜetu o kwotę 222.854,17zł oraz dokonania zmian w planie dochodów i wydatków 
rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych). 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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe do projektu uchwały została 
zgłoszona na dzisiejszej sesji autopoprawka. Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać 
głos w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie 
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2013 rok: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 
 
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok 
uwzględniający przyjętą autopoprawkę: 
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- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIV/425/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 
2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
14.8 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIV/426/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 
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. 
 
 
14.9 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy 
na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części 
nieruchomości tj. 400 m2 z nieruchomości o nr 148/1 w m. Krągi). 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
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- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIV/427/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 
2013r. w sprawie dzierŜawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo 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 Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji pkt 15 porządku 
obrad pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 15. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrali: 
 
− Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe nie do 

końca jesteśmy władni do załatwienia tego problemu, ale zgłosi zbiorową prośbę 
mieszkańców Dąbia  
o wystosowanie pisma przez Burmistrza do PKS w Szczecinku. Poinformował, Ŝe do tej pory 
na teren Kiełpina i Dąbia przyjeŜdŜały dwa autobusy. Rano ktoś jechał o 6.00, ktoś o 7.00 do 
szkoły, a wracało się o 14.00. Ktoś kto jechał do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku 
podpisać listę, mógł wrócić o 14.00, a później o 16.30. W chwili obecnej jest tak, Ŝe jest jeden 
autobus z rana (to jest do przyjęcia), który zabiera młodzieŜ i pracowników, natomiast  
w powrotnej drodze do Dąbia przyjeŜdŜa tylko autobus, który jest o 16.30. JeŜeli ktoś ma 
jechać do Powiatowego Urzędu Pracy czy do Starostwa Powiatowego coś załatwić, to 
przyjeŜdŜa do Szczecinka o 6.25 i czeka aŜ do godziny 16.00, Ŝeby wrócić do domu. 
Poinformował teŜ, Ŝe jest autobus, który wyjeŜdŜa ze Szczecinka wcześniej, ale dojeŜdŜa tylko 
do Juchowa. Chodzi o to, Ŝeby wydłuŜyć ten kurs, aby część z tych ludzi mogła wrócić do 
Dąbia wcześniej niŜ o 16.30. 
 

− Radny Zbigniew Maltański powiedział, iŜ nie pamięta czy w tej kadencji czy w 
poprzedniej kadencji Rady Miejskiej ustalono, Ŝe zbywamy się lokali najmu. Powstała taka 
sytuacja  
w Łubowie, Ŝe został opuszczony dawny dom starców. Poinformował, iŜ ten dawny dom 
starców jest w opłakanym stanie i moŜe tam dojść do katastrofy budowlanej, bo to jest 
lepianka. W imieniu radnych z Łubowa zwrócił się z prośbą do Pani Burmistrz o nie 
wkładanie tam nawet złamanego grosza i wystawienie tej nieruchomości do sprzedaŜy. Wie, 
Ŝe gmina ma tam mieć jakieś lokale socjalne czy na wynajem, ale szkoda na jego remont 
wydawać pieniądze, bo on kiedyś sam się zawali. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe była w tym budynku przed 
wprowadzeniem lokatora, którego teraz przeprowadzono do lokalu komunalnego w Bornem 
Sulinowie. Są tam dwa mieszkania, jedno pomieszczenie jest bardziej zadbane. Jej zamysłem 
było wyprowadzić z socjalnego obiektu rodziny, które mają olbrzymie zaległości w opłatach.  
Rodziny te z mieszkania socjalnego planuje przenieść do mieszkania tzw. tymczasowego.  
W tymczasowym mieszkaniu mogą mieszkać pół roku. W obiekcie w Łubowie nie 
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przeprowadzimy kapitalnego remontu, tylko pomalujemy ściany i naprawimy podłogę. Przed 
tym sprawę skierujemy do Sądu, ale w Sądzie naleŜy wskazać mieszkanie zastępcze, które 
moŜe być o duŜo, duŜo niŜszym standardzie. Jej zdaniem moŜe to zmobilizuje mieszkańców 
do regulowania opłat związanych z posiadaniem mieszkania socjalnego. Nie moŜe być tak, Ŝe 
większość mieszkańców Ŝyjąc bardzo skromnie wywiązuje się z płatności, a pozostali o wcale 
nie małych dochodach nie płacą nic. Poinformowała teŜ, Ŝe był u niej mieszkaniec Łubowa, 
który zaproponował, aby mu przekazać ten budynek, bo będzie tam robił muzeum.  
Tym niemniej powiedziała, Ŝe będzie miała na uwadze prośbę radnych.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe wczoraj spotkał się  
z mieszkańcem Łubowa, który ma pewną ideę. Osoba ta ukończyła licencjat na Uniwersytecie 
Szczecińskim i aktualnie robi magisterkę z archeologii. Budynek w Łubowie jest ostatnim 
budynkiem szachulcowym na terenie naszej gminy, wybudowanym w 1870 r. 
 

− Radny Dariusz Skiba powiedział, iŜ prawdopodobnie ostatnio Urząd Miejski 
zmienił sprzedawcę energii. Chce się dowiedzieć, czym to skutkowało. Są organizowane 
przetargi, ale nie jest nigdzie napisane, Ŝe wybieramy najtańszego. Poinformował, Ŝe w spółce 
jest osobą, która odpowiada za magazyn licznikowy i gdyby się nie zgodził na wydanie 
licznika, to na duŜej imprezie Zlot Pojazdów Militarnych prądu by nie było. Licznik słuŜbowy 
prywatnie załoŜył, impreza się odbyła, a potem zdjął ten licznik. ZuŜyte zostało ponad 6000 
kilowatogodzin, ale wszystko wisi w powietrzu. Minęło 1,5 miesiąca i są to właśnie skutki 
nowego sprzedawcy energii. Chce, Ŝeby tą sprawę jakoś wyjaśnić i uzyskać odpowiedź, ile 
zaoszczędzimy na zmianie sprzedawcy energii. Po tym zgłosił propozycję do indywidualnego 
rozwaŜenia, Ŝeby zastanowić się nad ewentualną sprzedaŜą fotoradaru, mając na uwadze to, co 
się dzieje, tj. coraz mniej wpływów z tego tytułu, ludzie wygrywają sprawy w sądach. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odniósł się do sprawy zmiany sprzedawcy energii. 
Zwracając się do radnego Skiby powiedział, iŜ rozumie, Ŝe radny dba o firmę, ale musimy teŜ 
myśleć i dbać o budŜet gminy. W związku z tym przystąpiliśmy do przetargu z innymi 
gminami w ramach Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na dystrybucję i sprzedaŜ energii. 
Zdarzyło się tak, Ŝe przetargu nie wygrała Energa, a wygrała Enea. Dzięki temu finansowo  
w roku zaoszczędzimy razem z jednostkami podległymi 174.000,00zł. Zgadza się z tym, Ŝe 
występuje problem w sensie technicznym i funkcjonalnym. Poinformował, Ŝe aby zasilić 
obiekt, to Energa mówi, Ŝe jak mamy umowy kompleksowe to oni nie chcą podłączać  
i sprzedawać. Nie wie z czego to wynika, Ŝeby tym gminom robić utrudnienia. Stwierdził, iŜ 
dziwi się bardzo, bo chyba ktoś nie rozumie definicji umowy kompleksowej. Umowa 
kompleksowa to nie jest umowa na całą gminę, tylko na obiekty. Sprawę dostawy energii na 
Zlot załatwiał z nowym dyrektorem w Szczecinku i po pewnych perturbacjach teren ten został 
przyłączony. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe mamy jasny pogląd na to, 
wolny rynek, konkurencja, efekty działalności konkurencji. Jedna firma wygrała, druga 
przegrała, natomiast w efekcie zobaczymy co się będzie działo. Planowane korzyści 
materialne - naleŜy pogratulować włodarzom gminy, Ŝe dbają o interes nas wszystkich. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 

Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 16 pn. "Ustalenie 
terminu następnej sesji". 
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Ad 16. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe o terminie następnej sesji radni 
zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
Po tym zapoznał radnych z treścią skierowanego przez Burmistrza Bornego Sulinowa do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i wszystkich radnych zaproszenia na uroczyste spotkanie  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się dnia 11 października 2013 r. o godz. 13.00 
w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie. 
 
 
Ad 17. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Wiceprzewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXXIV 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 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej 

 
 

Dariusz Czerniawski 
 
 


