
P R O T O K Ó Ł   Nr III/2014  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
III Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 30 grudnia 2014 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, kierowników 
jednostek podległych gminie, radnych oraz obecnych na Sesji mieszkańców miasta i gminy. 
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 15 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM przystąpił do realizacji punktu pn. „Przedstawienie 
porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali i zapytał, czy są uwagi lub propozycje 
zmian do porządku dzisiejszej Sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wprowadziła autopoprawkę do projektu uchwały  
nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok, ujętego  
w pkt 8 porządku obrad jako ppkt 8a.  
Autopoprawka do projektu uchwały nr 2 (pkt 8 ppkt 8a porządku obrad) w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu.  
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wprowadzenie autopoprawki 
do projektu uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 
2014 rok: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Autopoprawka została przyjęta. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
4. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
6. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
7. Wolna Trybuna. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody; 
2) zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Borne Sulinowo; 
3) udzielenia upowaŜnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 

zabezpieczenia kredytów i poŜyczek w roku 2015; 
4) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 (zmiany w preliminarzu 
wydatków na realizację programu); 

5) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu 
na 2014 rok); 

6) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2015; 

7) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (uchwalenie preliminarza wydatków na realizację Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok); 

8) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok; 
 8a) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok; 
9) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na 

lata 2014-2031(+ autopoprawka). 
 
9. Uchwalenie budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok: 

1) odczytanie projektu uchwały budŜetowej;  
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budŜetowej; 
3) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady; 
4) odczytanie opinii w sprawie projektu budŜetu przedstawionej przez przewodniczącego 

Komisji BudŜetowo-Gospodarczej; 
5) przedstawienie stanowiska Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie zmian 

postulowanych w opinii Komisji BudŜetowo-Gospodarczej; 
6) przedstawienie proponowanych do projektu budŜetu autopoprawek wynikających  

z konsultacji projektu budŜetu z róŜnymi środowiskami i poprawek wynikających  
z uwzględnionych wniosków złoŜonych przez Komisję BudŜetowo-Gospodarczą; 

7) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie; 
8) głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej. 

 
10. Uchwa

lenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032: 
1) odczyt

anie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032; 

2) odczyt
anie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032; 

3) głosow
anie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032. 

 
11. Interpe

lacje, wnioski i zapytania radnych. 
12. Ustale

nie terminu następnej sesji. 
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13. Zamkn
ięcie sesji. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie 
międzysesyjnym.”. 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 5  
do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe dzisiaj odbywa się równieŜ Sesja 
Rady Powiatu, początek o godz. 12.00. W związku z tym nie otrzymamy informacji na ten 
temat. 
 
Radny Henryk Sigiel zwrócił się do Przewodniczącego RM o podjęcie działań, aby sesje Rady 
Powiatu w Szczecinku i Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie nie pokrywały się i radni powiatu 
od czasu do czasu pokazali się u nas na sesji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski prosił, Ŝeby pamiętać, iŜ jest koniec roku, a na koniec 
roku wszystkie rady gmin zamykają budŜet. Najczęściej sesje rad odbywają się w ostatnich 
dniach grudnia. Po tym powiedział, Ŝe będzie rozmawiał z Przewodniczącą Rady Powiatu Panią 
Chrzanowską o tym, Ŝeby nie kolidowały ze sobą terminy sesji Rady Powiatu w Szczecinku  
i Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
Po tym przeszedł do realizacji pkt 5 pn. „Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej  
o pracach organów Rady”. 
 
 
Ad 5. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
"W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia poniŜsze komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie: 
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Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła posiedzenie, na którym: 
1. Zaopiniowano projekt budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok oraz zmianę wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 30 grudnia 2014 r. 
 

Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Zaopiniowanie projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok - w zakresie działania 

komisji. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody; 
2) zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Borne Sulinowo; 
3) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 (zmiany w preliminarzu 
wydatków na realizację programu); 

4) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu 
na 2014 rok); 

5) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2015; 

6) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (uchwalenie preliminarza wydatków na realizację Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok); 

7) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
Komisja Rewizyjna nie odbyła posiedzenia w okresie od ostatniej sesji. Termin jej posiedzenia 
ustalono na 8 stycznia 2015 r., a tematem będzie rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza 
Bornego Sulinowa. 
 
W dniu 18 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym z członkami Koła Terenowego 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bornem Sulinowie. 
Tego dnia - na zaproszenie Starosty Szczecineckiego i Przewodniczącej Rady Powiatu  
w Szczecinku - Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt uczestniczyła w Samorządowym 
Spotkaniu Wigilijnym.". 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy". 
 
 
Ad 6. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrała Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec, która podziękowała za tegoroczną 
współpracę, za rzeczy, które dla mieszkańców Noblin są bardzo istotne i bardzo waŜne. 
Powiedziała, Ŝe najwaŜniejszą rzeczą była modernizacja terenu rekreacyjnego pod potrzeby 
boiska, gdyŜ naprawa tego boiska spowodowała, Ŝe zintegrowała się społeczność wsi, bo dzieci 
chodzą tam razem z rodzicami i grają w piłkę. Podziękowała Kierownikowi Referatu Inwestycji 
Krzysztofowi Zającowi za to, Ŝe mimo wszystko wysłuchuje jej uwag i pomaga bardzo mocno. 
Była dzisiaj u niego z prośbą, aby przekazał podziękowania dla Starostwa za zmodernizowanie 
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wjazdu do Noblin, bo zakręt jest bezpieczniejszy. Jest teŜ widno, bo mają oświetlenie i za to 
równieŜ podziękowała Krzysztofowi Zającowi. Podziękowała teŜ za inne drobne prace, które 
generalnie wykonują za pomocą telefonu, ale odnoszą one skutek i umilają im Ŝycie na wsi.  
Na koniec dodała, iŜ ma nadzieję na następną owocną współpracę. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu 7 pn. „Wolna 
Trybuna”. 
 
 
Ad 7. 
 
W Wolnej Trybunie głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu 8 pn. „Podjęcie uchwał 
w sprawach”. 
 
 
Ad 8. 
Podjęcie uchwał. 

 
 
8.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 
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 zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
8.2 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji 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 zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014 r.  
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
8.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy udzielenia 
upowaŜnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów 
i poŜyczek w roku 2015. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014 r.  
w sprawie udzielenia upowaŜnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia 
formy zabezpieczenia kredytów i poŜyczek w roku 2015 została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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8.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu). 
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 zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
8.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu na 2014 rok). 
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 zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10  
do protokołu. 
 
 
8.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo 
na rok 2015. 
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 zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014 r.  
w sprawie przyj ęcia Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 11 do protokołu. 
 
 
8.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2011-2016 (uchwalenie preliminarza wydatków na realizację Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2015 rok). 
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 zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
 
8.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (dot. zwiększenia 
dochodów o kwotę 114.255,20zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 892.549,07zł oraz 
zmniejszenia wydatków o kwotę 1.058.595,02zł). Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
8.8a 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe kolejny projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (dot. zwiększenia 
dochodów o kwotę 52.231,54zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 44.971,11zł oraz zwiększenia 
wydatków o kwotę 7.260,43zł) i na dzisiejszej sesji do projektu uchwały została zgłoszona 
autopoprawka (załącznik nr 4 do protokołu). Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną i uwzględniła autopoprawkę. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i uwzględniła autopoprawkę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
8.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-
2031. Do projektu uchwały została zgłoszona na dzisiejszej sesji autopoprawka (załącznik nr 4 
do protokołu). Po tym zwrócił się o opinię do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną i uwzględniła autopoprawkę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2014-2031 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 16 i nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Uchwalenie budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok". 
 
 
Ad 9. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014. Po tym zwrócił się do 
Wiceprzewodniczącej RM ElŜbiety Niepelt o przeczytanie treści projektu uchwały budŜetowej. 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść uchwały budŜetowej. 
 
Następnie Przewodniczący RM zwrócił się do Wiceprzewodniczącej RM o przeczytanie treści 
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczącej 
wydania opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej Gminy Borne Sulinowo na 2015 
rok. 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść uchwały Nr CVIII.486.Z.2014 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2014 r.  
w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej Gminy Borne 
Sulinowo na 2015 rok. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poprosił przewodniczących 
komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii o przedłoŜonym projekcie budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2015 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej 
treści: 

"Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2014 r. zapoznała się z projektem 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok w zakresie działania komisji, tj. obejmujący działy: 
1) Turystyka, 
2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, 
3) Oświata i wychowanie, 
4) Ochrona zdrowia, 
5) Pomoc społeczna, 
6) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
7) Edukacyjna opieka wychowawcza, 
8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
9) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
10) Kultura fizyczna. 
 
 Po przeprowadzonych konsultacjach ze Skarbnikiem Gminy, a takŜe po zapoznaniu się  
z otrzymanymi materiałami dokonano analizy budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 
Przedstawiony projekt budŜetu jest zrównowaŜony, co oznacza, Ŝe nie przewiduje się 
zwiększania deficytu i zaciągania nowych kredytów. 

Członkowie Komisji stwierdzają, iŜ proponowany budŜet po stronie dochodów  
i wydatków to pewien kompromis, w którym uwzględniono najwaŜniejsze i najpilniejsze 
potrzeby w zestawieniu z moŜliwościami finansowymi gminy. Projekt budŜetu na 2015 rok 
zabezpiecza w sposób stabilny funkcjonowanie podległych gminie jednostek organizacyjnych. 
Komisja stwierdza, Ŝe opracowany projekt budŜetu gminy przedstawia realne moŜliwości 
finansowe dotyczące realizacji podstawowych zadań gminy oraz zadań inwestycyjnych. 

Dochody gminy w 2015 roku zamkną się kwotą 35 625 026 zł., a wydatki planuje się na 
poziomie 34 429 634 zł, co daje nadwyŜkę budŜetową w kwocie 1 195 392 zł. Planowane realne 
dochody budŜetu zapewniają finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań realizowanych  
w naszej gminie w 2015 roku. 
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Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, który wynosi 
3,65% przy dopuszczalnym 4,69%, świadczy, iŜ zadłuŜenie gminy jest na bezpiecznym 
poziomie i wskazuje dbałość o finanse gminy. 

Komisja z uznaniem pragnie podkreślić fakt otrzymania pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłoŜonym projekcie budŜetu na rok 2015 rok oraz 
wieloletniej prognozie finansowej.  

Komisja nie wprowadza Ŝadnych poprawek do projektu budŜetu i proponuje, aby słuszne 
wnioski zgłaszać i realizować w miarę moŜliwości w trakcie roku 2015.  

Cieszą inwestycje w turystykę, bezpieczeństwo mieszkańców, sport oraz infrastrukturę 
komunalną – chociaŜ oczekiwania są większe.  

Po stronie wydatków budŜet na edukację, gospodarkę komunalną, kulturę, pomoc 
społeczną to kosztochłonne działy budŜetu, jednak niezbędne do realizacji zadań statutowych  
gminy. Będą dopłaty do subwencji oświatowej, które są zasadne i konieczne do prawidłowego 
funkcjonowania oświaty. Rozumiemy potrzebę wydatkowania odpowiednich środków na ww. 
działy, jednakŜe uwaŜamy, Ŝe ze względu na bardzo duŜe środki angaŜowane naleŜy ze 
szczególną uwagą przyglądać się wszystkim ponoszonym wydatkom i je racjonalizować.  

Dlatego proponujemy dokonać analizy pod kątem finansowym i społecznym utworzenia 
Zespołu mieszkań chronionych ze względu na coraz większe koszty ponoszone z tytułu opłat za 
pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. 

Komisja uwaŜa, Ŝe pieniądze, które dziś wprowadzamy do budŜetu, będą w sposób 
racjonalny wykorzystywane. Jest to budŜet odpowiedzialny. 

Reasumując naleŜy podkreślić istotny fakt, iŜ budŜet uwzględnia finansowanie 
podstawowych i niezbędnych zadań realizowanych w naszej gminie w 2015 roku w zakresie 
działania Komisji. BudŜet jest zrównowaŜony i skrojony na obecne moŜliwości naszej gminy. 
Nie jest to budŜet bogaty w inwestycje, niemniej kilka pilnych zadań się w nim znalazło. 

Komisja Rozwoju, biorąc pod uwagę występujące obiektywne uwarunkowania  
w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stan zobowiązań finansowych gminy na 
koniec 2014 roku, pozytywnie zaopiniowała przedłoŜony projekt budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2015 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Przedstawiony przez Burmistrza Bornego Sulinowa projekt budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2015 rok po stronie dochodów zakłada: 
- dochody własne w wysokości   18.710.881,00 zł 
- subwencje w wysokości               10.441.536,00 zł 
- dotacje        5.898.980,00 zł 
- środki pochodzące z budŜetu Unii  
      Europejskiej              573.629,00 zł 
 
Ogółem dochody stanowią kwotę                         35.625.026,00 zł  
w tym: 
- dochody bieŜące     32.523.455,00 zł 
- dochody majątkowe      3.101.571,00 zł. 
 
Po stronie wydatków Burmistrz proponuje: 
-     na wydatki bieŜące              31.805.098,00 zł 
- na wydatki majątkowe      2.624.536,00 zł                              
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Ogółem wydatki stanowią kwotę               34.429.634,00 zł. 
 
Projekt budŜetu zamyka się nadwyŜką budŜetową w wysokości 1.195.392,00 zł, która zostanie 
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
 
Planowane dochody gminy na 2015 rok w kwocie 35.625.026,00zł w stosunku do 
przewidywanego wykonania dochodów budŜetowych za 2014 rok w wysokości 35.935.912,00zł  
są niŜsze o 310.886,00zł, co stanowi spadek o 0,90%. 
 
Planowane wydatki budŜetowe na 2015 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 
wydatków za 2014 rok są niŜsze o 529.000,00zł, co stanowi spadek o 1,5%. 
 
W budŜecie ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budŜetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000,00zł. 
 
Komisja przeanalizowała poszczególne źródła dochodów budŜetu gminy zawarte  
w załączniku do uchwały budŜetowej i nie wniosła uwag.  
Przeanalizowała równieŜ wydatki budŜetowe w poszczególnych działach klasyfikacji 
budŜetowej. 
 
W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieŜące wynoszą 31.805.098,00zł, co stanowi 92 % ogółu 
wydatków, natomiast wydatki majątkowe 2.624.536,00 zł, co stanowi 8% ogółu wydatków.  
 
Komisja zapoznała się teŜ z zadaniami inwestycyjnymi proponowanymi do wykonania  
w 2015 roku, które zostały ujęte w wydatkach budŜetowych w poszczególnych działach 
klasyfikacji budŜetowej. Większość przewidzianych do realizacji inwestycji wynika  
z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i są to inwestycje kontynuowane, na które dotychczas 
poniesiono nakłady finansowe. 
 
Komisja zapoznała się takŜe z przedłoŜonym projektem uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej  Gminy Borne Sulinowo, która została opracowana na lata 2015-2032.  
Limity wydatków na przedsięwzięcia sporządzono na lata 2015-2018, co jest zgodne  
z wymogami art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych.  
Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015-2032, czyli na okres, na który zaciągnięto  
zobowiązania, co jest zgodne z art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych. 
Wartości, które przyjęto w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2032  
i projekcie budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015, są zgodne w zakresie wyniku budŜetu i 
związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. 
 
Łączna kwota przypadających w 2015 roku spłat rat kredytów i poŜyczek wraz  
z naleŜnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŜyczek oraz potencjalnych spłat kwot 
wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, zgodnie z 
art. 243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty 
zobowiązań 4,69%.  
 
W wyniku analizy poszczególnych składników budŜetu gminy oraz wieloletniej prognozy 
finansowej, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag i wydała opinię pozytywną o 
projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok oraz o 
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projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2015-2032. 
 
Tym niemniej Komisja wnioskuje do Burmistrza Bornego Sulinowa, aby przy projektowaniu 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok uwzględniła zmniejszenie etatów w StraŜy 
Miejskiej w Bornem Sulinowie. Zamysłem funkcjonowania StraŜy Miejskiej w aktualnym stanie 
etatowym (5 straŜników + komendant) było utrzymanie tej jednostki ze środków pochodzących z 
dochodów z tytułu nałoŜonych mandatów karnych. Komisja podkreśla, Ŝe od 2 lat utrzymuje się 
tendencja spadkowa ww. wpływów do budŜetu Gminy Borne Sulinowo.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
W uzupełnieniu Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel 
poinformował, Ŝe komisja zgłaszając taki wniosek oparła się teŜ na budŜecie jaki przeznaczony 
jest na StraŜ Miejską. W tym roku jest zaplanowane 420.000,00zł z tym, Ŝe w ubiegłym roku 
przy takiej ilości straŜników jaka jest obecnie (komendant + 5 funkcjonariuszy) w budŜecie za 
ubiegły rok było zapisane 500.000,00zł. Wie, Ŝe jedna osoba jest na zwolnieniu, dlatego być 
moŜe ta kwota jest zmniejszona. Nie mniej jednak w budŜecie gminy są zapisane dochody 
własne z tytułu nakładanych mandatów karnych w wysokości 220.000,00zł. Prawdopodobnie te 
dochody nie zostaną wykonane, bo za 2014 rok ta kwota przekroczyła niewiele 100.000,00zł. 
Przypomniał, Ŝe 3 lata temu dochody z mandatów wynosiły ponad 300.000,00zł. W związku  
z tym, Ŝe jest tendencja aby straŜników było trochę mniej a dochody nie mają przełoŜenia do 
naszego budŜetu, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wystąpiła z takim wnioskiem, aby 
ograniczenie stanu etatowego StraŜy Miejskiej przebiegło spokojnie. Proponują, aby podobnie 
jak w gminach sąsiednich, stan etatowy StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie wynosił nie 
więcej jak 4 osoby (komendant + 3 funkcjonariuszy). Po tym przedstawił jak przedstawia się 
obsada etatowa straŜy miejskich w Województwie Zachodniopomorskim. Poinformował, Ŝe na 
114 gmin straŜ gminna funkcjonuje w 74 gminach, natomiast w 40 gminach nie powołano 
straŜy. Obsada etatowa w gminach ościennych przedstawia się następująco: Barwice - 3, 
Grzmiąca - 3, Połczyn Zdrój - 2, Mirosławiec - 4, Świdwin - 3. Wnioskując o zmniejszenie 
etatów w StraŜy Miejskiej Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wzięła równieŜ pod uwagę fakt, Ŝe 
w Bornem Sulinowie funkcjonuje Posterunek Policji. Stąd właśnie wysunięto taką propozycję, 
aby na 2016 rok liczba straŜników miejskich została zmniejszona. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, Ŝe powyŜszy wniosek nie jest związany 
z budŜetem Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok, tylko dotyczy projektu budŜetu na 2016 rok. 
Reasumując stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła Ŝadnych zmian  
i poprawek do projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 
Po tym udzielił głosu Pani Burmistrz Bornego Sulinowa. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska na wstępie zwróciła się do nowych radnych  
i powiedziała, Ŝeby mieli świadomość, Ŝe projekt budŜetu gminy musi przede wszystkim 
uwzględniać wskaźniki, które nas obowiązują, zapewnić bezpieczne funkcjonowanie gminy  
i Ŝeby ten budŜet był zrównowaŜony po stronie dochodów i wydatków. Powiedziała, Ŝe nasze 
dochody własne są bardzo mizerne, nie mamy co sprzedawać, nie mamy terenów atrakcyjnych, 
gdyŜ one zostały lata temu wyprzedane. Gmina funkcjonuje głównie w oparciu o niewielkie 
środki własne, subwencje, dotacje i prace zlecone. Ten budŜet juŜ na dzień dzisiejszy powinien 
być o 100.000,00zł większy biorąc pod uwagę zadania, które na nas zleca Państwo. Są to zadania 
zlecone, na które nie dostajemy pieniędzy. Subwencja oświatowa wg naszych wyliczeń teŜ 
powinna być wyŜsza, ale musimy ją zaplanować tak, jak jest w projekcie budŜetu Państwa. Na 
zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego - szykują się zmiany, które będą 
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obowiązywać od marca 2015 r. - powinniśmy dostawać dotacji 70.000,00zł, a dostaliśmy 
28.000,00zł. Sprawa naszych opłat, jakie musimy wnosić na naszych mieszkańców w DPS-ie, 
teŜ nie jesteśmy w stanie obliczyć, ile tych pieniędzy będzie potrzeba i zdarza się, Ŝe w ciągu 
roku przyjmujemy nowego pensjonariusza, a w budŜecie nie mamy na to środków. Sprawa 
asystenta rodziny - w ubiegłym roku musieliśmy tych asystentów sami opłacać, natomiast  
w przyszłym roku jest zapowiedź, Ŝe nastąpi zwrot od Wojewody i nie mamy w budŜecie tych 
pieniędzy. Czy to nastąpi nie wiemy, ale asystenta rodziny potrzebujemy. KaŜde sołectwo, kaŜdy 
teren gminy ma swoje oczekiwania i swoje potrzeby, a nie są one wygórowane. Podkreśliła, Ŝe 
nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkiego. Przy projektowaniu budŜetu danej jednostki, który 
jest koncertem Ŝyczeń i opiewa na jakąś tam kwotę, my musimy to dostosować do budŜetu 
gminy. Kierownicy jednostek otrzymują kwoty niŜsze i zadaniem kierowników jednostek jest 
tak skorygować swój budŜet, Ŝe te pieniądze muszą wystarczyć, bo my tych pieniędzy  
z podziemi nie wyciągniemy. Po tym zwróciła się do kierowników jednostek, aby sporządzając 
nowy preliminarz, nowy projekt budŜetu nie umieszczali róŜnych adnotacji np. Ŝe te pieniądze 
starczą na 8 miesięcy. Prosiła, aby w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca. Do zadań 
dyrektora czy kierownika jednostki naleŜy, Ŝeby tak dostosować wydatki, by te pieniądze 
musiały starczyć. Zapewniła radnych, Ŝe na bieŜąco będzie informować. Od miesiąca stycznia 
juŜ w tym budŜecie będą wprowadzane zmiany. Liczy na to, Ŝe współpraca będzie bardzo 
konstruktywna.  
 
Więcej głosu nie zabierano.  
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014r.  
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Uchwalenie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032". 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RM Zbigniewa 
Maltańskiego o przeczytanie treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032. 
 
Wiceprzewodniczący RM Zbigniew Maltański przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032. 
 
Następnie Przewodniczący RM  zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RM o przeczytanie treści 
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczącej 
wydania opinii o przedłoŜonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2015-2032. 
 
Wiceprzewodniczący RM Zbigniew Maltański przeczytał treść uchwały Nr CVIII.487.Z.2014 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2014 r.  
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w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014r.  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2015-2032 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 11. 
 
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrał radny Henryk Sigiel, 
który zwrócił się do Pani Burmistrz z prośbą dotyczącą drogi krajowej nr 20 na odcinku Jeleń-
Przyjezierze. Powiedział, Ŝe jest to odcinek nie oświetlony i jest tam chodnik utwardzony szlaką. 
Jeleń jest miejscowością najbardziej turystyczną po Bornem Sulinowie, są tam dwa ośrodki 
wypoczynkowe na ponad 100 łóŜek. Dodatkowo są teŜ kwatery prywatne. Ze względu na to 
naleŜałoby to oświetlenie wykonać i połoŜyć polbruk. Nie będą to duŜe koszty, jak równieŜ nie 
są one nasze, bo to naleŜy do Rejonu Dróg Krajowych i Autostrad. Jako gmina Ŝadnych kosztów 
nie poniesiemy, tylko naleŜałoby przystąpić w jakiś sposób, aby to zostało wykonane. Ponadto 
uczniowie z Przyjezierza tą ścieŜką przechodzą, a jest to droga bardzo ruchliwa. Nawet ze 
względów bezpieczeństwa, a tam nie trzeba wielu lamp, to oświetlenie powinno zaistnieć.  
W związku z powyŜszym prosił, aby poczynić pewne starania, aby to zostało wykonane. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe w 2006 roku mimo, Ŝe jest to pas drogi 
krajowej, Gmina Borne Sulinowo wydatkowała kwotę ponad 60.000,00zł na utwardzenie 
chodnika na tym odcinku. Było to przedmiotem postępowania Regionalnej Izby Obrachunkowej 
- nie mogliśmy tego zrobić, bo nie jesteśmy właścicielem tego terenu, a zostało zrobione. Był to 
dość powaŜny zarzut, a później postępowanie przeciwko byłemu Burmistrzowi Bornego 
Sulinowa. Po tym zwrócił się do Pani Burmistrz z zapytaniem, czy chce się odnieść do prośby 
radnego Sigla. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe to o czym mówił radny Sigiel 
jest jak najbardziej zasadne. Jesteśmy gotowi do rozmów, ale zaproponowała radnemu 
Henrykowi Siglowi jako przedstawicielowi sołectwa Jeleń, Ŝeby złoŜył interpelację na piśmie, 
która będzie stanowić asumpt do wystąpienia do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Jednocześnie prosiła, Ŝeby sołectwo teŜ wystąpiło w tej sprawie w formie listu-prośby  
z podpisami mieszkańców, które zostanie dołączone do naszego pisma i wysłane do Kierownika 
Rejonu w Szczecinku. Będzie to powód do rozmów na ten temat, Ŝeby otrzymać konkretną 
odpowiedź. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za wypowiedź odnośnie 
sprawy poruszonej przez radnego Henryka Sigla. Po tym zwrócił radnym uwagę, Ŝe wszystkie 
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interpelacje składa się na piśmie, a o tym stanowi Statut Gminy Borne Sulinowo. Miło by było, 
aby radny Sigiel to uzupełnił. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji pkt 12 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji". 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe następna sesja odbędzie się na 
przełomie stycznia i lutego 2015 r. Do tego czasu Komisja Rewizyjna rozpatrzy skargę na 
działalność Burmistrza Bornego Sulinowa i wypracuje stanowisko w tej sprawie. Na pewno sesja 
odbędzie się w czwartek o godz. 14.30, a o dokładnym terminie radni zostaną poinformowani  
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
Po tym przypomniał, Ŝe jutro tj. 31 grudnia 2014 r. upływa termin składania oświadczeń 
majątkowych przez radnych. Bardzo prosił, Ŝeby wszyscy radni dopełnili tego terminu. 
Przypomniał teŜ, Ŝe obowiązkiem radnego jest utrzymywanie więzi z mieszkańcami poprzez 
spotkania, dyŜury radnych. W związku z tym prosił, Ŝeby poinformowali go osobiście  
o terminach i formie spotykania się z mieszkańcami.  
 
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski złoŜył wszystkim obecnym 
Ŝyczenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku. Powiedział, iŜ chciałby, aby ten nadchodzący 
2015 rok był dla wszystkich obecnych i dla ich rodzin rokiem lepszym, by zdrowie dopisywało,  
wszystkie dni były proste i łatwe, a marzenia się spełniały. 
 
 
Ad 13. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął III Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 12.00 do godz. 13.15. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 

 
 


