
P R O T O K Ó Ł   Nr  XI/2011 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15 lipca 2011 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej TOMASZ SKOWRONEK.  
 
Na wstępie stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Po tym powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza, 
Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, radcę prawnego oraz radnych. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM powiedział, Ŝe radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. 
W dniu dzisiejszym radni trzymali równieŜ na piśmie autopoprawkę do projektu uchwały  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok. PowyŜsza 
autopoprawka stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad. 
 
Wniosków w sprawie zmian w porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

1) powołania w skład Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników; 
 
2) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników; 
 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.; 

 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011; 

 
5) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok, 

 
6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2011-2026. 
 

3. Zamknięcie obrad. 
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Ad 2. 
Podjęcie uchwał. 
 
2.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania 
w skład Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników (dotyczy powołania w skład Zespołu 
sędziego Ireneusza Góry).  
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 15 lipca 2011 r.  
w sprawie powołania w skład Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
2.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 15 lipca 2011 r.  
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 
ławników została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
2.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2011 r. (dot. zmniejszenia środków przeznaczonych na 
realizację priorytetowych zadań publicznych o kwotę 2.500,00zł). 
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Po tym zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 15 lipca 2011 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r. została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
2.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 (dot. zwiększenia 
kwoty przewidzianej na udzielanie w roku budŜetowym poręczeń i gwarancji z 432.600,00zł do 
1.287.600,00zł). 
Po tym zwrócił się do radnych, czy w sprawie projektu uchwały ktoś chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe interesuje go poręczenie kredytu  
w kwocie 600.000,00zł, który jest kredytem długoterminowym zaciąganym w celu poprawy 
płynności finansowej Spółki w zakresie regulowania zobowiązań wobec dostawców paliwa. 
Przypomniał, Ŝe miesiąc temu Prezes Zarządu Spółki przedstawiał sytuację Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych, udzieliliśmy poręczenia, mówił o programie oszczędnościowym, prosił teŜ 
o wsparcie i Rada Miejska wówczas taką decyzję podjęła. Natomiast Rada Miejska nie wiedziała 
wtedy o tym, Ŝe będzie konieczność zaciągnięcia kolejnego kredytu, który wpływa na zadłuŜenie 
gminy i to zadłuŜenie gminy w sposób istotny zmienia. Mówiliśmy o zadłuŜeniu, które chcemy 
utrzymać i nie chcemy zwiększać wielkości (w granicach 53%), natomiast teraz będziemy sięgać 
56-57%. Trudno będzie tłumaczyć naszym wyborcom, z czego to wynika, bo nie wszyscy będą 
tak dociekliwi, Ŝeby wczytywać się we wszystkie uchwały. Stwierdził, iŜ mówi o tym dlatego, Ŝe 
staje się rzeczą niezbyt dobrą stawianie radnych pod ścianą w pewnym sensie i nie 
przekazywanie radnym takich informacji zdecydowanie wcześniej. Stanowi to niejako 
przymuszanie rady do podejmowania decyzji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe planowane nasze zadłuŜenie na 
koniec 2011 roku planujemy obniŜyć. JeŜeli jednak zaplanowane dochody nie zostaną wykonane, 
to zadłuŜenie moŜe być trochę większe. Stwierdziła, Ŝe głównie zaleŜy nam na utrzymaniu 
płynności finansowej i na wskaźniku spłaty. Dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 15%, a nasza 
gmina nie dochodzi nawet do 10%. Do tej pory PUK-owi nie poręczaliśmy. Przypomniała, Ŝe  
3 lata temu PUK wziął kredyt w tej samej wysokości – 600.000,00zł.  
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To 600.000,00zł, które bierze kredytu, jest wydatkowane na zakup paliwa, Ŝeby nie wchodzić  
w długi. MoŜe się stać tak, Ŝe dostawcy tego paliwa nam nie dostarczą, bo nie będą zapłacone 
rachunki. Poręczenia Ŝadnego PUK-owi nie dawaliśmy, tylko podjęliśmy uchwały o dopłatach. 
Ustaliliśmy równieŜ, Ŝe takie dopłaty co roku w budŜecie gminy się znajdą. UwaŜa, Ŝe jest to 
bardzo duŜa pomoc gminy, a na resztę musi sobie sam PUK zapracować. Poinformowała, Ŝe na 
Radzie Nadzorczej zobowiązano Prezesa Zarządu PUK do napisania programu naprawczego  
i takie oszczędności, jakie my stosujemy, PUK ma równieŜ stosować. Sytuacja PUK-u jest jaka 
jest i musimy mu pomóc, ale z drugiej strony nie umie powiedzieć ile procent to zadłuŜenie 
wzrośnie, bo nie wie na jaki okres PUK ten kredyt weźmie. JeŜeli kredyt zostanie zaciągnięty na 
3 lata, to prędzej go spłaci i być moŜe ten wskaźnik będzie większy. Ponadto poinformowała, Ŝe 
PUK o poręczeniu mógł mówić dopiero wtedy, jak spłacą najpierw jeden kredyt i będą chcieli 
zaciągnąć drugi kredyt. Natomiast nie mogliśmy wprowadzać uchwały na sesji, bo nikt z nas nie 
wiedział, jaka będzie decyzja Rady. Wprowadziliśmy tylko projekt uchwały o dopłacie i dopóki 
PUK nie miał ostatniej raty kredytu zapłaconej, nie było o czym mówić. PoniewaŜ są wakacje  
i wyjeŜdŜamy na urlopy, nie chciałaby, Ŝeby PUK został z tym problemem. Na koniec 
powiedziała, iŜ dziwi się, Ŝe Pana Prezesa PUK-u na tej sesji nie ma. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ nadal twierdzi, Ŝe o tym problemie radni 
powinni zostać poinformowani zdecydowanie wcześniej, Ŝeby wyrobić sobie opinię na ten temat. 
Wiemy doskonale, Ŝe sytuacja PUK-u jest jaka jest, ale nie wiemy, jak to dalej będzie się 
kształtowało. Zostanie nam planowanie, Ŝe znów wpiszemy 1,5 mln zł w przyszłym roku, Ŝeby 
zbilansować budŜet. Dla niego osobiście są to sytuacje trudne. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 15 lipca 2011 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 
została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
2.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok (dot. zwiększenia 
dochodów budŜetu o kwotę 191.316,63zł i zmniejszenia dochodów o kwotę 30.000,00zł oraz 
zwiększenia wydatków budŜetu o kwotę 161.316,63zł). 
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XI/151/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 15 lipca 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
2.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-
2026. 
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/152/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 15 lipca 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
Opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej odnośnie rozpatrywanych projektów uchwał stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad 3. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz 
Skowronek zamknął XI Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 9.00 do godz. 9.20. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


