
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXXVII/2013  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 12 grudnia 2013 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 12 grudnia 2013 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Zastępcę Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, 
radnego powiatu Krzysztofa Zająca, 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 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Zapytał, czy są uwagi lub propozycje 
zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku Sesji w pkt 12 
pn. Podjęcie uchwał, projektu uchwały w sprawie uŜyczenia na okres do 10 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
"Partnerstwo Drawy" w Szczecinku (dot. nieodpłatnego uŜyczenia części tj. 200 m2  
z nieruchomości połoŜonej w m. Piława oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 284). 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zaproponował, aby do porządku sesji wprowadzić 
zgłoszony projekt uchwały w sprawie uŜyczenia na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo 
Drawy" w Szczecinku w pkt 12 jako ppkt 15. 
 
W trakcie obrad przybył radny Dariusz Skiba - aktualnie w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zgłoszony przez Zastępcę 
Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku sesji projektu 
uchwały w sprawie uŜyczenia na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy"  
w Szczecinku: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 grudnia 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 XXXVI/2013 z 7.11.2013 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 o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budŜetu Gminy Borne 

Sulinowo na 2013 rok. 
10. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania wynikające  

z kompetencji samorządu gminnego. 
11. Informacja Burmistrza o zgłoszonych Ŝądaniach, o których mowa w art.36 ust.1-3 i ust.5,  

i wydanych decyzjach, o których mowa w ust.6 i 7 zgodnie z art.37 ust.8 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia skargi na działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bornem Sulinowie; 
2) rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Bornego Sulinowa; 
3) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa; 
4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

mieszkalnego przy ul. Kolejowej 4/3 w Łubowie); 
5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

zabudowanej przy ul. Zakątnej 2 w Łubowie, połoŜonej na działce nr 250/2); 
6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 283/1 w m. Łubowo); 
7) dzierŜawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 

(dot. budynku byłej wartowni posadowionej na nieruchomości oznaczonej działką nr 35/2  
w m. Borne Sulinowo); 

8) nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność prywatną (dot. nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym połoŜonej na działce nr 95/1  
w m. Kiełpino),  

9) ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczej straŜy poŜarnej, 
którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym 
przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę; 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Borne Sulinowo; 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

13) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 
14) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok; 
15) uŜyczenia na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 

na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy" w Szczecinku (dot. 
nieodpłatnego uŜyczenia części tj. 200 m2 z nieruchomości połoŜonej w m. Piława 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 284). 
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13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
 
Na obrady przybyła Burmistrz Bornego Sulinowa Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska. 
 
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 XXXVI/2013 z 7.11.2013 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 XXXVI/2013 z 7.11.2013 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXXVI/2013 z 7.11.2013 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 radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
Po tym zapytał, czy do tego punktu ktoś z radnych chce zadać pytanie. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska przedstawiła nową Sołtys sołectwa Juchowo, którą 
na zebraniu wiejskim została wybrana Pani Irena Lis. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
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Ad 5. 
 
W punkcie sesji pn. „Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu” głos zabrał 
radny powiatu Krzysztof Zając. Powiedział, Ŝe na ostatniej sesji Rady Powiatu jednym z punktów 
w porządku obrad było zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu. Między innymi dyskutowano 
na temat drogi Krągi-Borne Sulinowo-Łubowo. Na sesji usłyszał, Ŝe ta droga będzie odśnieŜana, 
zaangaŜował się sam Wicestarosta, który przyrzekł, Ŝe jak będzie jakiś problem to kontaktować 
się bezpośrednio z nim i ten problem zostanie szybko rozwiązany. Temat tej drogi został 
poruszony ze względu na to, Ŝe ten odcinek drogi jest specyficzny. Jest to droga betonowa  
i inaczej się zachowuje. Poinformował, Ŝe Pan Gemba tymi drogami się zajmuje. Została równieŜ 
zwrócona uwaga odnośnie odcinka drogi powiatowej Juchowo-Silnowo, gdzie autobus dowoŜący 
dzieci do szkoły co roku musiał się ześliznąć do rowu, bo nie było odśnieŜone. Na sesji tej 
omawiane było równieŜ sprawozdanie z działalności Szpitala w Szczecinku. Zmieniły się władze 
Szpitala tj. prezes i dyrektor ds. medycznych. Na sesji tej poruszył temat poradni przyszpitalnych, 
bo jak poradnia jest czynna od godz. 8.00 to od tej godziny lekarz powinien przyjmować 
pacjentów, a nie, Ŝe lekarz przychodzi ze szpitala dopiero około godz. 11.00 a ludzie czekają. Od 
tej pory ma to się zmienić i jeśli napisane jest, Ŝe poradnia czynna jest od godz. 8.00 to od tej 
godziny lekarz ma przyjmować. Na tym zakończył swoją wypowiedź. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował radnemu Zającowi za osobiste 
zaangaŜowanie w trakcie drobnych ale istotnych spraw przy remoncie i kładzeniu asfaltu na 
drodze do Starowic. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
"W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Ocena realizacji prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Borne Sulinowo  

w ramach budŜetu na 2013 rok. 
2. Informacja o stanie realizacji sprzedaŜy mienia komunalnego. 
3. Ocena podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania 

wynikające z kompetencji samorządu gminnego. 
4. Analiza informacji Burmistrza o zgłoszonych Ŝądaniach, o których mowa w art.36 ust. 1-3  

i ust.5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust.6 i 7 zgodnie z art.37 ust.8 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie zwołanej na dzień 12 grudnia 2013 r. 

6. Sprawy bieŜące, w tym rozpatrzenie wniosku Konwentu Sołtysów z terenu Gminy Borne 
Sulinowo o ustalenie i podjęcie stosownych uchwał w sprawie prowizji od podatków od 
nieruchomości i rolnych z terenów podległych poszczególnym sołtysom. 
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Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Zapoznano się z informację na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania 

wynikające z kompetencji samorządu gminnego. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

1) ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczej straŜy poŜarnej, 
którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym 
przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę; 

2) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Borne Sulinowo; 

3) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 
4) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (w zakresie 

działania komisji). 
Komisja Rozwoju dokonała równieŜ w godzinach popołudniowych objazdu świetlic wiejskich pod 
kątem bieŜącej działalności świetlic tj. oferty spędzania czasu, wyposaŜenia. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia, na których: 
1. Przeprowadziła kontrolę w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie. 

Przedmiotem kontroli była realizacja budŜetu i prawidłowość dokonywania wydatków, 
działalność stołówki, stan zaległości, terminowość regulowania zobowiązań m.in. z tytułu 
podatków i składek ZUS. 
Zakres kontroli obejmował realizację planu finansowego za okres od stycznia do  
15 listopada 2013 roku. 

2. Rozpatrzyła 3 skargi tj.:  
1) na działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, 
2) na bezczynność Burmistrza Bornego Sulinowa, 
3) na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Wypracowane przez komisję stanowiska odnośnie rozpatrywanych skarg stanowią załączniki 
do projektów uchwał będących przedmiotem dzisiejszych obrad. 

 

W dniu 3 grudnia 2013 r. Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki oraz radny Zbigniew 
Maltański uczestniczyli w roboczym spotkaniu w Zespole Szkół w Łubowie, którego tematem 
było wypracowanie koncepcji pracy szkoły na lata 2013/2014 - 2018/2019.". 

 
Po tym Przewodniczący RM 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 - korzystając, Ŝe jest radny powiatu - zgłosiła 

następujące problemy: 
1. Prosiła, Ŝeby wziąć pod uwagę pobocza drogi z Radacza do Juchowa. Droga ta jest 
rozjechana przez cięŜki sprzęt i jadąc samochodem osobowym cięŜko jest zjechać na pobocze 
i się wyminąć. Są duŜe uskoki na drodze. 
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2. Mieliśmy początek zimy, światła nie było od czwartku do poniedziałku, spadł śnieg, 
lodowisko było na drodze, a o Radaczu i Juchowie kompletnie zapomniano. Powiedziała, Ŝe 
przejechała przez gminę drogami powiatowymi, a tylko u niej kawałek drogi nie został 
odśnieŜony. Prosiła, Ŝeby zrobić porządek na tej drodze, raz a konkretnie. Zwracając się do 
radnego powiatowego Krzysztofa Zająca prosiła, Ŝeby poruszył tę sprawę i spowodował 
utwardzenie poboczy na drodze z Radacza do Juchowa. 
 

− Sołtys sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny zwracając się do radnego powiatowego 
poruszył problem drogi między Polnym a Łubowem. Powiedział, Ŝe na tej drodze wchodzą 
pobocza po 0,5 metra w niektórych miejscach na asfalt. Momentami droga robi się wąska i są 
trudności z wyminięciem się dwóch samochodów osobowych. Drogą tą jeŜdŜą teŜ samochody 
wywoŜące drzewo z lasu, tiry równieŜ. Przypomniał, Ŝe asfalt na tej drodze był kładziony  
w 1975 roku i od tego czasu pobocza nie były ruszone. Prosił o zajęcie się tą sprawą. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głos zabrali: 
 
− Radny Zbigniew Adamczyk skierował do radnego powiatu zapytanie, czy w projekcie budŜetu 

Powiatu Szczecineckiego na 2014 rok ujęta została modernizacja chodnika w miejscowości 
Juchowo. 
 
Radny powiatu Krzysztof Zając odpowiedział, Ŝe sesji budŜetowej jeszcze nie było, ale to 
zadanie w projekcie budŜetu zostało ujęte. 
 

− Radny Zbigniew Adamczyk poruszył temat funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. W regulaminie funkcjonowania tego punktu jest taki zapis, Ŝe moŜna 
Ŝądać pokwitowania za oddane odpady. W dniu dzisiejszym rozmawiał z pracownikami tego 
punktu, którzy powiedzieli mu, Ŝe nie mają prawa wystawić takiego pokwitowania. Zapytał, 
jak to właściwie jest. 
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Mikrut-Chwiałkowska 
odpowiedziała, Ŝe generalnie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zaczął dopiero 
funkcjonować, wszystko dopracowujemy i takie pokwitowania, jak ktoś będzie sobie Ŝyczył, 
równieŜ będą wydawane. Poinformowała, Ŝe tego regulaminu Urząd Miejski nie opracowywał, 
tylko Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.  

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano.  
 
Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja o przebiegu prac 
inwestycyjnych realizowanych w ramach budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok”. 
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Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację o przebiegu 
prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2013. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chce w tej sprawie zabrać głos. 
 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Informacja na temat 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania wynikające z kompetencji samorządu 
gminnego”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe wszyscy radni otrzymali wykaz 
projektów złoŜonych i prowadzonych w 2013 roku przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu 
Miejskiego. Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chce w tej sprawie zabrać głos. 
 
PowyŜszy wykaz stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Informacja 
Burmistrza o zgłoszonych Ŝądaniach, o których mowa w art.36 ust.1-3 i ust.5, i wydanych 
decyzjach, o których mowa w ust.6 i 7 zgodnie z art.37 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali wyczerpującą informację 
Burmistrza o zgłoszonych Ŝądaniach, o których mowa w art.36 ust.1-3 i ust.5, i wydanych 
decyzjach, o których mowa w ust.6 i 7 zgodnie z art.37 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Po tym zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z radnych w sprawie tej informacji chce zabrać głos. 
 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Podjęcie uchwał”. 
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Ad 12. 
Podjęcie uchwał.   
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe skarga dotyczy działania Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, a radni otrzymali projekt uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi wraz z uzasadnieniem. Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby 
zabrać głos odnośnie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/449/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe skarga dotyczy bezczynności Burmistrza 
Bornego Sulinowa, radni otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wraz  
z uzasadnieniem. Po tym zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe Pani Burmistrz skierowała do niego 
pismo dotyczące przedmiotowej skargi. Otrzymaliśmy równieŜ opinię radcy prawnego  
i uzasadnienie Komisji Rewizyjnej. Po tym odniósł się do fragmentu pisma Pani Burmistrz  
i zacytował jego brzmienie: "W związku z róŜnymi opiniami pracowników urzędu co do 
celowości uŜyczenia, stanu nieruchomości po ewentualnym dokonaniu naniesień, długotrwałej 
choroby kierownika referatu, odejścia z pracy pracownika merytorycznego, pierwotnej opinii  
Burmistrza Bornego Sulinowa skłaniającego się w kierunku moŜliwości uŜyczenia części 
nieruchomości z uwagi na chęć wspierania rozwoju turystyki(...) Aby dochować rzetelności  
w sprawie celem wypracowania ostatecznego stanowiska z uwzględnieniem powyŜszych zdarzeń, 
które zachwiały funkcjonowaniem Referatu Gospodarki Nieruchomościami potrzebny był czas...". 
Powiedział, iŜ przeczytał ten fragment pisma dlatego, Ŝe zrozumiałe są wszelkie zmiany nagłe, 
choroby i inne sprawy, natomiast jak dopuszczamy do takiej sytuacji, Ŝe Urząd działa w ten 
sposób, iŜ następuje rozpad spowodowany chorobą pracownika, czy odejściem jednego 
pracownika, a jakieś zastępstwa obowiązują, to jest zaskoczony tym, Ŝe jest taka przewlekłość. 
SkarŜący głównie podkreślał to, Ŝe trwało to tak bardzo długo. Myśli, Ŝe Urząd powinien być 
przygotowany w ten sposób, Ŝe jak takie niespodziewane i nieprzewidywane sytuacje zachodzą, to 
dany petent powinien być o tym poinformowany. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, iŜ zgadza się ze stanowiskiem Pana 
Przewodniczącego. Zachwianie pracy Referatu Gospodarki Nieruchomościami naprawdę miało 
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miejsce - referat został bez pracowników. Z tym Urząd uporał się bardzo szybko. Czytając 
uzasadnienie Komisji Rewizyjnej prosiła, Ŝeby zwrócić uwagę, Ŝe nie była wydawana Ŝadna 
decyzja, nie byliśmy związani postępowaniem administracyjnym, tylko wydawać musieliśmy 
ewentualnie opinie czy wyjaśnienia na podstawie Kodeksu cywilnego. śaden termin nas nie 
obowiązywał, a na dobrą sprawę brak odpowiedzi wskazywał na to, Ŝe podanie pozostawało bez 
rozpatrzenia. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe nie odnosił się do terminu, a czytając 
opinię radcy prawnego rozumie, Ŝe litera prawa jest taka a nie inna i jest to precyzyjnie 
wyjaśnione. Chodziło mu tylko o to, Ŝe zwykłe pismo wyjaśniające, iŜ sprawa będzie rozpatrzona 
później spowodowałoby, Ŝe takiej skargi by nie było. Zaznaczył, Ŝe jest to tylko jego komentarz  
i nie dotyczy wykładni oraz tych wszystkich, którzy brali w tym udział. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XXXVII/450/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Bornego Sulinowa została 
podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe kolejna skarga dotyczy działalności 
Burmistrza Bornego Sulinowa. Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
wraz z uzasadnieniem. Po tym zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/451/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego przy ul. 
Kolejowej 4/3 w Łubowie). Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię 
odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/452/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości zabudowanej 
przy ul. Zakątnej 2 w Łubowie, połoŜonej na działce nr 250/2). Po tym zwrócił się do 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, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/453/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 283/1 w m. Łubowo). Po tym zwrócił się do Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/454/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. budynku byłej 
wartowni posadowionej na nieruchomości oznaczonej działką nr 35/2 w m. Borne Sulinowo). Po 
tym zwrócił się do 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, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/455/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. w sprawie dzierŜawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego 
nabycia nieruchomości stanowiącej własność prywatną (dot. nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym połoŜonej na działce nr 95/1 w m. Kiełpino). Po tym 
zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/456/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność prywatną 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
12.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczej straŜy poŜarnej, którzy 
uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez 
Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę. Po tym zwrócił się do 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 ten projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/457/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczej 
straŜy poŜarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym 
organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
12.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. Po tym zwrócił 
się do komisji 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 poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała ten projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/458/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
12.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości. Po tym zwrócił się do 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, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/459/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
12.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi. Po tym zwrócił się do 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, 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/460/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
 
12.13 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Po tym zwrócił się do komisji o opinie 
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 ten projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/461/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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12.14 
 
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 303.323,55zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 756.987,19zł, zmniejszenia 
wydatków budŜetu o kwotę 453.663,64zł oraz dokonania zmian w planie dochodów oświatowych 
jednostek budŜetowych).  
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Następnie Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/462/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
12.15 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uŜyczenia na 
okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy" w Szczecinku (dot. nieodpłatnego 
uŜyczenia części tj. 200 m2 z nieruchomości połoŜonej w m. Piława oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków nr 284). Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
opiniowała ten projekt uchwały i wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVII/463/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 
2013r. w sprawie uŜyczenia na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy"  
w Szczecinku została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 23 i nr 24 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 13 porządku obrad 
pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 13. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
 
− Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe mieliśmy przedsmak małej zimy, natomiast 

intensywność firm, które miały reagować w tym czasie była w zasadzie zerowa. Dopiero na 2-
3 godziny przed odwilŜą piaskarki przejechały i coś zrobiły. Prosił, Ŝeby uczulić Powiatowy 
Zarząd Dróg na szybszą interwencję w czasie opadów śniegów, a nie czekać 2-3 dni jak było 
tym razem. Nie dość, Ŝe nie było światła, to nie moŜna było jeszcze dojeŜdŜać, bo samochody 
tańczyły po drogach. Poruszył takŜe sprawę poboczy, bo we wszystkich powiatowych drogach 
porobiły się takie wyboje, Ŝe nie moŜna się wyminąć. Faktem jest, Ŝe drogi na odcinkach 
Silnowo-Ostropole, Silnowo-Juchowo, Radacz-Jeziorki, Juchowo-Szczecinek są tak 
powybijane, Ŝe nie moŜna się wyminąć. DuŜo szkód robi teŜ sprzęt cięŜki, głównie samochody 
wywoŜące drzewo z lasu i samochody, które przyjeŜdŜają do jego firmy po towar. Przy 
mijaniu się powstają koleiny. Prosił o reakcję w tej sprawie, bo z tego mogą wyniknąć 
wypadki. Podał przykład niedawnego wypadku przed Jeziorkami z prostej przyczyny, Ŝe ktoś 
nie mógł przybyć na czas i tir stał całą noc na poboczu. Zwracając się do radnego 
powiatowego Krzysztofa Zająca prosił, Ŝeby globalnie podejść do tematu poboczy dróg na 
tych odcinkach i rozwiązać ten problem. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe zawsze z początkiem zimy 
pojawiają się problemy nie tylko z drogami powiatowymi. Obowiązują standardy utrzymania 
dróg w okresie zimowym, gdzie wyszczególniony jest dopuszczalny czas na przywrócenie 
przyjętego standardu. Po ustaniu opadów śniegu np. w standardzie IV śnieg luźny moŜe 
zalegać do 8 godzin, a nawet dopuszcza się przerwy w ruchu do 8 godzin. Tyle przykład, w 
szczegółach kaŜdy zainteresowany moŜe zapoznać się ze sprawą odśnieŜania na stronie 
Urzędu. Ostatnio działa się rzecz niesłychana, bo śnieg padał a za chwilę topniał, temperatura 
była plusowa a za chwilę minusowa, słuŜby nie nadąŜały odśnieŜać. Faktem jest, Ŝe słuŜby 
zarządu powiatowego dróg działały bardzo opieszale i wyłącznie na sygnał. Było to równieŜ 
tematem dyskusji na sesji Rady Powiatu. Szczególnie niebezpieczny jest łuk na drodze z 
Krągów do Bornego, gdzie niejednokrotnie zdarzały się wypadki. Ten odcinek podczas 
ostatnich opadów był zapomniany. Ma nadzieję, Ŝe po monitach naszych radnych 
powiatowych takie sytuacje się nie powtórzą. 
 

− Radny Henryk Sigiel poinformował o pewnej nieprawidłowości, a mianowicie jeden  
z mieszkańców Bornego Sulinowa posiada mieszkanie komunalne i własnościowe. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, iŜ radny Sigiel zgłaszał jej tę sprawę  
i uzgodniono, Ŝe na sesji poinformuje o tym radnych. Poinformowała, Ŝe przyznając 
mieszkania komunalne sprawdzamy, czy dana osoba nie ma prawa własności do innego lokalu 
mieszkalnego. Swego czasu repatrianci, otrzymali mieszkania komunalne i po 5 latach mają 
moŜliwość wykupienia zajmowanego mieszkania. Niektórzy repatrianci wykupili mieszkania, 
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pozostali zajmują mieszkania komunalne. Stwierdziła, iŜ radny oficjalnie zgłasza informację, 
Ŝe jeden z tych mieszkańców, który lata temu dostał mieszkanie komunalne, stał się 
właścicielem innego mieszkania własnościowego. W związku z tym powinno nastąpić 
wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego. Powiedziała, Ŝe musimy najpierw tę 
sytuację prześledzić, zbadać, bo być moŜe przekazał kupione przez siebie mieszkanie komuś. 
 

− Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Pani Burmistrz, aby rozszerzyła 
informację zawartą w sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym dotyczącą 
wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PMR Energy Sp. z o.o. z siedzibą  
w Szczecinku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MW na działce nr 1/4 w Bornem 
Sulinowie. Powiedział, Ŝe bardzo wiele osób o to pyta się, jaka jest sytuacja, co z tym się 
dzieje. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe to jest sprawa, która miała 
miejsce juŜ 2 lata temu, było głośno i mówiono, Ŝe taka biogazownia ma w mieście powstać. 
Wówczas do Urzędu nie wpłynęła oficjalna informacja o takowym przedsięwzięciu. Pod 
koniec listopada br. do tut. Urzędu wpłynęła karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Budowa 
biogazowni rolniczej o mocy 1MW na działce nr 1/4 w Bornem Sulinowie. Działkę nabyła 
spółka, która ma zamiar takie przedsięwzięcie przeprowadzić. Obowiązkiem Burmistrza jest 
wszczęcie procedury związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Poinformowała, Ŝe w tut. Urzędzie 
odbyło się spotkanie informacyjne o zamiarze inwestora wyjaśniające kwestię procedur. 
Obecni byli mieszkańcy, których działki bezpośrednio graniczą z działką inwestora oraz 
organizacja pozarządowa, która ma wpisane w statucie propagowanie i podejmowanie działań 
w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Wyjaśnione zostały sprawy związane  
z konsultacjami społecznymi. MoŜliwe są one dopiero na etapie przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla ww. 
przedsięwzięcia. ZłoŜony wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia wysłany został 
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie 
oraz do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szczecinku celem 
uzgodnienia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  
i ewentualnego zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia W tej chwili chcemy jeszcze zwrócić 
się do generalnego projektanta Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Borne Sulinowo o wydanie opinii, czy przedmiotowa inwestycja jest zgodna z planem. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal w uzupełnieniu dodał, Ŝe jest to pierwszy etap, na którym 
jest jak gdyby inwestor chcący zrealizować taką inwestycję. Jest na etapie przed wydaniem 
decyzji - pozwolenia na budowę, którą wydaje Starosta i przed innymi zgodami. Pierwszy ruch 
to wystąpienie do Burmistrza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia; to jest jeszcze przed wszystkimi innymi decyzjami. Podkreślił, Ŝe 
nie jest to Ŝadna zgoda Burmistrza na realizację przedsięwzięcia. Chcemy to procedować 
formalnie, bardzo dokładnie i jeśli będzie taka moŜliwość - z maksymalną opinią społeczną. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe zaleŜy nam równieŜ na tym, 
Ŝeby jak najszybciej zakończyć jak najbardziej korzystnie dla społeczeństwa sprawę 
biogazowni i Ŝeby ewentualnego inwestora nie narazić na koszty, które później zgodnie  
z procedurami mógłby Ŝądać zwrotu od gminy. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe taka rzetelna informacja 
powinna trafić do mieszkańców, bo dla nich jest to istotne. Chodzi o to, aby padały takie słowa 
uspokojenia i o procedurach, Ŝeby nie rosła z tego plotka, bo tak się często niestety dzieje. 
Powiedział równieŜ, iŜ ma nadzieję, Ŝe te słowa, które padają w tej chwili na posiedzeniu 
Rady Miejskiej trafiają do mieszkańców. Jest to istotne i dlatego poruszył ten temat. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal poinformował, Ŝe była u niego dzisiaj jedna osoba w tej 
sprawie i dość szeroko omówił ten problem w celu uspokojenia. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 14 porządku obrad pn. 
"Ustalenie terminu następnej sesji". 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się  
30 grudnia 2013 r. o godz. 12.00. 
 
Po tym złoŜył obecnym i na ręce przewodniczących jednostek pomocniczych gminy dla 
wszystkich mieszkańców naszej gminy Ŝyczenia wszystkiego dobrego, wesołych, szczęśliwych  
i zdrowych świąt. 
 
 
Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XXXVII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.20. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 


