
P R O T O K Ó Ł   Nr XVIII/2015 
Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XVIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 30 grudnia 2015 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, kierowników jednostek 
podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, obecnych na sesji 
mieszkańców miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że 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 Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku 
dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do 
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 
rok - ujętego w porządku obrad jako ppkt 16 w pkt 10. 
Autopoprawka była przedstawiana przez Skarbnika Gminy na posiedzeniach Komisji Rozwoju 
oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Powiedziała również, że autopoprawka spowoduje 
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032 - ujętej  
w porządku obrad jako ppkt 17 w pkt 10. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie:  za głosowało 15 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono.  
Wniosek został przyjęty. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XVI/2015 z 26.11.2015r. i Nr 

XVII/2015 z 7.12.2015 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. 
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8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja Burmistrza o zgłoszonych żądaniach, 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. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

użytk. nr 5 w m. Piława wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz 
zabudowanej działce gruntu); 

2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. grunt. 
oznaczonej działką nr 305/2 w m. Łubowo); 

3) zbycia prawa własności gruntu stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz 
użytkownika wieczystego (dot. nieruch. grunt. oznacz. działkami nr 299 i 296/2  
w m. Łubowo); 

4) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. grunt. oznacz. działką nr 115/10 w m. Przyjezierze); 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działk. nr 5 położonego na działce nr 1/2 w Bornem 
Sulinowie); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródków działk. nr 2 i 3 położonych na działce nr 1/2  
w Bornem Sulinowie); 

7) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. budynku magazyn.-produkc. położonego na działce  
nr 87/156 w Bornem Sulinowie); 

8) wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie; 

9) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację programu); 

10) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu na 
2015 rok); 

11) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2016; 

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

13) udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 
zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2016; 

14) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok; 
15) ustalenia terminów zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli; 
16) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok + autopoprawka; 
17) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2015-2032 + autopoprawka. 
 
11. Uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok: 

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

Komisji Budżetowo-Gospodarczej; 
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5) przedstawienie stanowiska Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie zmian postulowanych  
w opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej; 

6) przedstawienie proponowanych do projektu budżetu autopoprawek wynikających  
z konsultacji projektu budżetu z różnymi środowiskami i poprawek wynikających  
z uwzględnionych wniosków złożonych przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą; 

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

 
12. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-

2033: 
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033; 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o zmianie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033; 
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033. 
 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
 
 
 
Ad 3.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokoły poprzednich sesji Rady 
Miejskiej były wyłożone do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołów Nr XVI/2015 z 26.11.2015r. i Nr XVII/2015 z 7.12.2015 r.  
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej Nr XVI/2015 z 26.11.2015r. i Nr 
XVII/2015 z 7.12.2015 r.:  za głosowało 15 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XVI/2015 z 26.11.2015r. i Nr 
XVII/2015 z 7.12.2015 r. zostały przyjęte jednogłośnie.  
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.". 
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Ad 4.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że 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. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. "Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu.". 
 
 
Ad 5.  
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo. Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że również w dniu 
dzisiejszym o godz. 12.00 rozpoczęła się Sesja Rady Powiatu w Szczecinku. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady.". 
 
 
Ad 6.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
            "W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła dwa posiedzenia, którego tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok oraz zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 7 grudnia 2015 r. oraz 
projektów uchwał będących przedmiotem sesji zwołanej na dzień 30 grudnia 2015 r. 

 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Zaopiniowano projekt budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok – w zakresie działania 

komisji. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

1) wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie; 

2) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację programu); 



5 
 

3) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu na 
2015 rok); 

4) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2016; 

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

6) ustalenia terminów zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli; 
7) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok (2 projekty uchwał). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, na których przeprowadzono kontrolę w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie oraz rozpoczęto czynności kontrolne w Urzędzie 
Miejskim w Bornem Sulinowie w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 
Kontrola w Zespole Opieki Zdrowotnej obejmowała całokształt działalności jednostki za okres od 
1 stycznia 2015 r. do 31 października 2015 r., a w szczególności: 
1) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń; 
2) prawidłowości gospodarowania mieniem; 
3) gospodarki finansowej. 
 Kontrolę działalności Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczęto od wizytacji budynków 
zajmowanych na potrzeby OSP w Łubowie i w Juchowie. Na kolejnym posiedzeniu Komisja 
Rewizyjna przeanalizuje: 
1) plan i wykorzystanie środków przyjętych w budżecie gminy na 2015 rok na utrzymanie 

ochotniczych straży pożarnych, w tym wydatki na utrzymanie budynków OSP i zakup paliwa 
w podziale na poszczególne jednostki;  

2) stan wyposażenia w umundurowanie i sprzęt gaśniczy, stan załogi; 
3) wyjazdy do zdarzeń (liczba wyjazdów z podziałem na pożary i pozostałe zdarzenia)  

i wydatkowane środki na te wyjazdy. 
 
W okresie międzysesyjnym odbyła się także Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołana 
na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Tematem tej sesji było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) opłaty targowej; 
2) wyrażenia zgody na przyjmowanie przez Gminę Borne Sulinowo w depozyt wolnych środków 

od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Gmina Borne Sulinowo, samorządowych instytucji kultury oraz 

3) samorządowych osób prawnych; 
4) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 
 
W dniu 18 grudnia 2015 r. - na zaproszenie Starosty Szczecineckiego i Przewodniczącej Rady 
Powiatu Szczecineckiego - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Niepelt uczestniczyła  
w Samorządowym Spotkaniu Wigilijnym. 
 
W dniu 22 grudnia 2015 r. uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu wigilijnym, organizowanym 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie dla osób samotnych 
zamieszkujących na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.". 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.". 
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Ad 7.  
W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głos 
zabrała Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka. Powiedziała, że ma problem z Fundacją, która 
drogami gminnymi jeździ na swoje pola i rozjeżdża te drogi. Drogi te są w miarę bezpieczne  
i mieszkańcy jej sołectwa chodzą tam na spacery z dziećmi i z psami, uprawiają jogging. 
Mieszkańcy stale zgłaszają do niej uwagi odnośnie stanu tych dróg. Poinformowała, że przeszła 
się po tych drogach i jak było sucho to nie było tak tragicznie. Jednak te drogi są okropnie 
rozjeżdżone tj. drogi Radacz-Obrąb i Radacz-Kądzielna. Samochody Fundacji jeżdżą po nich 
codziennie. Co roku też przedstawiciele Fundacji zapewniają, że zrobią te drogi porządnie, bo 
mają gruz, tłuczeń, ale jednak nie robią tego. Prosiła, żeby wystosować jakieś stosowne pismo czy 
zorganizować spotkanie z władzami Fundacji w sprawie, że jak coś zepsują to niech naprawią, 
żeby drogi były w miarę przejezdne. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że sytuacja jest stała, a Fundacja korzysta  
z tych dróg polnych jeżdżąc ciężkim sprzętem. Nie jesteśmy w stanie upilnować w każdym dniu  
i na każdym odcinku, czy też złapać na gorącym uczynku korzystających. Jest to stały element 
pomiędzy Fundacją, z lasami, z użytkownikami lasów - przewoźnikami drewna. Podkreślił, że jest 
to trudna sytuacja nie do jednoznacznego uregulowania. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, że jej współpraca z Fundacją układa się bardzo dobrze. Jeżeli 
telefonicznie reaguje na coś, to kierownik natychmiast wysyła pracowników i potrafią nawet 
chodniki zamiatać po sobie jak nabrudzą. Jednocześnie zasypują w ramach swojej możliwości 
pobocza. W rozmowie telefonicznej kierownik z Fundacji narzekał, że nie układa mu się 
współpraca z Panią Sołtys Sołectwa Radacz. Zaproponowała, że może być pośrednikiem  
w rozmowach z kierownikiem z Fundacji i jakoś ten problem rozwiązać. Uważa, że można 
wypracować jakiś sposób na załatwienie tego problemu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że jest to sensowna propozycja, żeby 
polubownie między sobą załatwić ten temat. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna.". 
 
 
 
Ad 8.  
W Wolnej Trybunie głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Informacja 
Burmistrza o zgłoszonych żądaniach, 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.". 
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Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali informację Burmistrza  
o zgłoszonych żądaniach, 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. Ten temat nie był przedmiotem obrad komisji. Jest to tylko  
i wyłącznie informacja. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Po tym zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z radnych w sprawie tej informacji chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Podjęcie uchwał". 
 
 
Ad 10. 
Podjęcie uchwał.  
 
10.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu użytk. nr 5  
w m. Piława wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz zabudowanej działce gruntu). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/185/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
10.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. grunt. oznaczonej 
działką nr 305/2 w m. Łubowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/186/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
  
10.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia prawa 
własności gruntu stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz użytkownika 
wieczystego (dot. nieruch. grunt. oznacz. działkami nr 299 i 296/2 w m. Łubowo).  
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/187/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie zbycia prawa własności gruntu stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo na 
rzecz użytkownika wieczystego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
  
10.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. nieruch. grunt. oznacz. działką nr 115/10 w m. Przyjezierze). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/188/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu.  
 
10.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. ogródka działk. nr 5 położonego na działce nr 1/2 w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/189/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu.  
 
10.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. ogródków działk. nr 2 i 3 położonych na działce nr 1/2 w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/190/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu.  
 
10.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. budynku magazyn.-produkc. położonego na działce nr 87/156 w Bornem 
Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/191/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu.  
 
10.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/192/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
10.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2015 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu). 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/193/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu.  
 
 
10.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że 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 2015 rok).  
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/194/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu.  
 
10.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo 
na rok 2016. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/195/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Borne Sulinowo na rok 2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 
do protokołu.  
 
10.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że 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 
2016 rok). 
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Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/196/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu.  
 
 
10.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy udzielenia 
upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów  
i pożyczek w roku 2016. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Radny Rafał Turlej zapytał, czy podejmując tę uchwałę wyrażamy zgodę jako radni na 
zaciągnięcie kredytu i pożyczek i czy to nie będzie obciążeniem dla naszego budżetu. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, że ta uchwała stanowi o tym, że Rada Miejska 
wyraża zgodę dla Burmistrza na to, aby ustanowił formę zabezpieczenia kredytów i pożyczek  
w formie weksla in blanco. 
 
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XVIII/197/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 
zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu.  
 
 
10.14 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/198/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
 
 
10.15 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 
terminów zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/199/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie ustalenia terminów zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  
 
10.16 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. Przypomniał, że do projektu uchwały na 
dzisiejszej sesji została wprowadzona autopoprawka.  
Powyższa autopoprawka stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
  
10.17 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032. 
Przypomniał, że do projektu uchwały na dzisiejszej sesji została wprowadzona autopoprawka.  
Powyższa autopoprawka stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVIII/201/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2015-2032 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 24 i nr 25 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Uchwalenie 
budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok”. 
 
 
Ad 11.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015. Po tym przeczytał treść 
projektu uchwały budżetowej. 
 
Następnie Przewodniczący RM zwrócił się do Wiceprzewodniczącej RM o przeczytanie treści 
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczącej wydania 
opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeczytała treść uchwały Nr CXV.450.Z.2015 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r.  
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy 
Borne Sulinowo. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treści uchwał Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie: 
 
1) Nr CXV.451.Z.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-
2033, która stanowi załącznik nr 27 do protokołu; 
 

2) Nr CXV.452.Z.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Borne Sulinowo w 2016 roku, która stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poprosił przewodniczących 
komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2016 rok. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej treści: 
 

"Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 grudnia br. opiniowała projekt budżetu 
Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok przedłożony 10 listopada 2015 r. Radzie Miejskiej  
w Bornem Sulinowie przez Burmistrza Bornego Sulinowa.  

W trakcie dyskusji nad projektem budżetu komisja dokonała analizy zaplanowanych 
dochodów budżetowych w kwocie 34.816.767,00zł oraz wydatków w kwocie 37.206.360,00zł.   
Deficyt budżetowy w kwocie 2.389.593,00zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi  
z zaciągniętych kredytów. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.930.813,00zł.   
Komisja zwróciła uwagę na plan większych dochodów budżetowych w stosunku do 
przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok, różnica wynika z planowanych większych 
wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej, podatków  
i opłat.    
Na posiedzeniu Komisja zwróciła uwagę na problem, który może pojawić się po stronie 
dochodów budżetu w przypadku wpływów udziałów w podatku od osób fizycznych, jeśli Rząd 
wprowadziłby zwiększenie kwoty wolnej od podatku, co miałoby wpływ na zmniejszenie 
dochodów z tego tytułu. 
Komisja Rozwoju zwróciła także uwagę i poprosiła o przeprowadzenie analizy oraz dokonanie 
symulacji, czy korzystnym zabiegiem nie byłoby finansowanie pewnych działań z tytułu emisji 
obligacji zamiast zaciągania pożyczek i kredytów i czy zabieg taki nie okazałby się działaniem 
korzystniejszym dla finansów gminy. 
Ważnym zadaniem w ocenie Komisji jest analiza i podejmowanie działań w tych sferach, które  
w kilkuletniej perspektywie umożliwiłyby zwiększanie dochodów budżetu gminy. 
Członkowie Komisji zwrócili uwagę, że należałoby zwiększyć inwestycje w sektorze 
infrastruktury sportowej, gdyż wzbogacenie oraz poprawa ilościowa i jakościowa bazy 
turystyczno-sportowej przyczyniłaby się do zwiększenia ilości turystów tzw. sportowych. 
Zdaniem komisji pojawia się także potrzeba organizacji wydarzeń sportowych, co byłoby 
wyjściem naprzeciw mody na aktywność sportową, co przekłada się na turystykę sportową 
aktywną jak również turystykę pasywną tj. wyjazdy związane z wydarzeniami sportowymi np. 
biegi, triatlony czy regaty. 

Pozytywnie należy się odnieść do zapisanego w projekcie budżetu zadania inwestycyjnego 
dotyczącego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Juchowie. W minionym roku 
miała miejsce wizja lokalna w tej szkole podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju  
i inwestycja jest jak najbardziej zasadna.  
Ze szczególną satysfakcją odnotowujemy w projekcie budżetu gminy zaplanowane środki na 
opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz projektu założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borne Sulinowo, jak również na 
siłownie zewnętrzne i place zabaw, natomiast martwią małe środki na mieszkania chronione  
i Rodzinną Strefę Aktywnego Wypoczynku. 
 Komisja Rozwoju stwierdziła, że przedstawiony przez Burmistrza Bornego Sulinowa 
projekt budżetu gminy na 2016 rok - to budżet trudny, ale skrojony na miarę obecnych możliwości 
finansowych naszego samorządu. Nie jest to budżet bardzo bogaty w inwestycje, niemniej kilka 
pilnych zadań się w nim znalazło. Proponowana uchwała budżetowa pozwoli w miarę sprawnie 
funkcjonować gminie i zaspokajać bieżące potrzeby. 
 Reasumując Komisja Rozwoju przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się 
zaopiniowała pozytywnie przedłożony przez Burmistrza Bornego Sulinowa projekt budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 
 "Przedstawiony przez Burmistrza Bornego Sulinowa projekt budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2016 rok po stronie dochodów zakłada: 
 
- dochody własne w wysokości   17.827.109,00 zł 
- subwencje w wysokości               10.740.928,00 zł 
- dotacje        5.843.757,00 zł 
- środki pochodzące z budżetu Unii  
      Europejskiej              404.973,00 zł 
 
Ogółem dochody stanowią kwotę                         34.816.767,00 zł  
w tym: 
- dochody bieżące     31.896.406,00 zł 
- dochody majątkowe      2.920.361,00 zł. 
 
Po stronie wydatków Burmistrz proponuje: 
-     na wydatki bieżące              31.275.547,00 zł 
- na wydatki majątkowe      5.930.813,00 zł                              
 
Ogółem wydatki stanowią kwotę               37.206.360,00 zł. 
 
Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 2.389.593,00 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. 
 
 Planowane dochody gminy na 2016 rok w kwocie 34.816.767,00zł w stosunku do 
przewidywanego wykonania dochodów budżetowych za 2015 rok w wysokości 34.353.699,00zł  
są większe o 463.068,00zł, co stanowi wzrost o 1,35%. 
 
Planowane wydatki budżetowe na 2016 rok w kwocie 37.206.360,00zł w stosunku do 
przewidywanego wykonania wydatków za 2015 rok są wyższe o 1.946.615,00zł, co stanowi 
wzrost o 5,5%. 
 
W budżecie ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego do kwoty 2.000.000,00zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 

2.389.593,00zł, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 828.223,00zł,  
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej do kwoty 3.622.789,00zł. 
 
Komisja przeanalizowała poszczególne źródła dochodów budżetu gminy zawarte w załączniku do 
uchwały budżetowej.  
Przeanalizowała również wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. 
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W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące wynoszą 31.275.547,00zł, co stanowi 84 % ogółu 
wydatków, natomiast wydatki majątkowe 5.930.813,00 zł, co stanowi 16% ogółu wydatków.  
 Komisja zapoznała się też z zadaniami inwestycyjnymi proponowanymi do wykonania w 2016 
roku, które zostały ujęte w wydatkach budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji 
budżetowej. Na 2016 rok zaplanowano 28 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5.930.813,00zł, 
w tym 15 przewidzianych do realizacji inwestycji wynika z Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego i są to inwestycje kontynuowane. Natomiast 13 zadań inwestycyjnych to nowe 
inwestycje. 
 Komisja zapoznała się także z przedłożonym projektem uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Borne Sulinowo, która została opracowana na lata 2016-2033.  
Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana do 2033 roku, natomiast limity wydatków na 
przedsięwzięcia sporządzono na lata 2016-2018 oraz na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć 
zobowiązania, co jest zgodne z wymogami art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych.  
 Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016-2033, 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 2016-2033  
i projekcie budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016, są zgodne w zakresie wyniku budżetu  
i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. 
 Łączna kwota przypadających w 2016 roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi  
w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek 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 3,86%. 
Jednakże istnieje potencjalne zagrożenie jego naruszenia, gdyż różnica pomiędzy wskaźnikiem 
dopuszczalnym a planowanym na 2016 rok jest minimalna - wynosi tylko 0,01 %. 
 
W wyniku analizy poszczególnych składników budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy 
finansowej, biorąc pod uwagę sytuację finansową gminy Komisja Budżetowo-Gospodarcza 
uzależnia wydanie pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033 od przyjęcia 
przez Burmistrza Bornego Sulinowa i realizacji w trakcie roku budżetowego poniższych 
wniosków: 
1) zmniejszenia etatów w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie do 3 strażników m.in.  

z uwagi na odebranie gminie prawa do korzystania z fotoradaru; 
2) podjęcia działań zmierzających do utworzenia jednostki prowadzącej obsługę finansową 

jednostek organizacyjnych gminy; 
3) podjęcia działań w kierunku wyłonienia wykonawcy na usługi sprzątania w jednostkach 

organizacyjnych gminy; 
4) podjęcia działań zmierzających do niewypłacania dodatków uzupełniających dla 

nauczycieli o różnych stopniach awansu zawodowego, którzy nie osiągają średnich 
wynagrodzeń, poprzez przyznanie im w trakcie roku nadgodzin; 

5) podjęcia starań mających na celu zwiększenie dochodów gminy poprzez ustanowienie 
służebności gruntowej z tytułu umiejscowienia na nieruchomościach gminnych instalacji i obiektów technicznych.". 

 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
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W uzupełnieniu Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel zapoznał 
radnych, jakie są zobowiązania na dzień 1 stycznia 2016r. Powiedział, że obecnie zaciągniętych 
kredytów i pożyczek jest na kwotę 16.507.000,00zł. Przypomniał, że w 2015r. pobraliśmy kredyt 
w wysokości 1.620.000,00zł na inwestycję drogową jak najbardziej zasadną, gdzie zadanie 
realizował Powiat Szczecinecki. Gmina na ten cel wyłożyła kwotę 1.150.000,00zł,  
a początkowo w budżecie na ten cel była to kwota 950.000,00zł. W 2015 r. zabrakło 470.000,00zł 
na wydatki bieżące. Jest zaplanowana sprzedaż mienia na 2016 rok na kwotę 2.323.000,00zł. 
Przypomniał, że na 2015 rok planowano kwotę 2.030.000,00zł, a uzyskaliśmy 400.000,00zł. 
Podejrzewa, że jest to jego zdaniem kwota nie do osiągnięcia, a jak wynika ze wskaźnika kredytu 
ani pożyczek już nie będziemy mogli wziąć. W 2015 r. przesunięto spłaty kredytu w kwocie 
2.400.000,00zł z 2015 r. na dalsze lata tj. od 2019 r. w celu poprawy wskaźnika zadłużenia i 
umożliwienia zaciągnięcia kredytu w 2015 r. Koszt tego przesunięcia to 400.000,00zł  
W dalszej kolejności wypowiedział się na temat zgłoszonych wniosków. Odnośnie Straży 
Miejskiej przypomniał, że Komisja Budżetowo-Gospodarcza przy uchwalaniu budżetu na 2015 
rok złożyła wniosek o zmniejszenie etatów. Wówczas jeszcze nie wiedzieli, że fotoradary już nie 
będą mogły funkcjonować i nie będą na wyposażeniu Straży Miejskiej. W strukturze 
organizacyjnej 2 osoby obsługiwały fotoradar. Ponadto w sąsiednich gminach liczba strażników 
jest znacznie mniejsza niż u nas. Podał przykład Miasta Słupsk, gdzie jest 10 strażników, a u nas 
6. Odnośnie szkół powiedział, że w 2015 r. otrzymaliśmy subwencję oświatową mniejszą  
o 79.496,00zł, natomiast środki własne gminy zostały zwiększone o 208.625,00zl. Subwencja 
oświatowa jest naliczana na ucznia, a w 2015 r. uczniów było o 26 mniej. W rozmowie 
prowadzonej z Panią zajmującą się oświatą na posiedzeniu komisji uzyskano informację, że w tym 
roku będzie podobnie i też około 26 uczniów będzie mniej. W porównaniu do 2015 r. takie szkoły 
jak w Jeleniu, w Silnowie i w Juchowie utrzymują swoje zaplanowane budżety na tym samym 
poziomie. Natomiast w Łubowie jest wzrost o 41.000,00zł, w Szkole Podstawowej w Bornem 
Sulinowie o 48.000,00zł a w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie o 30.000,00zł. Gmina przez 
ostatnie lata tj. 2014, 2015 i 2016 przeznacza kwoty na dokształcanie nauczycieli. Jest to jak 
najbardziej zasadne, z tym że obecnie na 112 etatów ogółem 71,37 stanowią nauczyciele 
dyplomowani, czyli 59% wszystkich etatów. Większość nauczycieli posiada kwalifikacje do 
nauczania co najmniej 2 przedmiotów. Tylko w 2014 i 2015 r. 10 nauczycieli podniosło swój 
status zawodowy. Arkusz organizacyjny w szkołach nie zabezpiecza nauczycielom mianowanym 
głównie osiągnięcia kwoty obowiązującej wg stopnia awansu zawodowego. Zatrudnia się 
dodatkowo nauczycieli z innych gmin, a nie zabezpiecza nadgodzin dla nauczycieli z terenu 
gminy. Natomiast kwota jaką musi dany nauczyciel otrzymać wypłacamy z budżetu gminy. Są to 
pieniądze wypłacane dla nauczycieli, którzy nie mogą odpracować swoich nadgodzin, czyli jak 
gdyby dostają pieniądze za darmo. W dalszej kolejności wypowiedział się na temat urlopów 
zdrowotnych nauczycieli. Stwierdził, iż uważa, że w naszej gminie jest brak zainteresowania 
organu prowadzącego urlopami zdrowotnymi. Poinformował, że w Mieście Szczecinek oraz w 
gminach sąsiednich organ prowadzący wydał zarządzenie dotyczące korzystania z urlopów 
zdrowotnych poprzez dodatkowe kierowanie osób ubiegających się o urlop na badania 
specjalistyczne. Liczba osób na urlopach zdrowotnych w tych gminach znacznie zmniejszyła się. 
Co prawda w naszej gminie też zostało wydane zarządzenie, ale z tego co powiedział pracownik 
zajmujący się oświatą w gminie, będą jeszcze poprawki w tym zarządzeniu. W zarządzeniu jest 
dla niego jeden punkt trochę niejasny, bowiem dyrektorzy szkół zobowiązani są dokonać 
weryfikacji zasadności udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Uważa, że 
sformułowanie weryfikacja niejednoznacznie brzmi, a osoby które ubiegają się o urlop zdrowotny 
powinny być kierowane na badania specjalistyczne i to ze względu na ich dobro. Lekarz, który 
kieruje osobę na urlop zdrowotny, ta osoba nie zawsze zdrowie uzyska po tym urlopie, jak nie 
będzie prowadziła leczenia. Uważa, że ten punkt należy bardziej sprecyzować. Powiedział też, że 
jest u nas sytuacja, gdzie ksiądz zatrudniony w szkole jako katecheta korzysta z urlopu dla 
poratowania zdrowia. W świetle art.73 ust.7 Karty Nauczyciela w okresie przebywania na urlopie 
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dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej 
działalności zarobkowej. W jego ocenie jest to interpretacja osoby zajmującej się oświatą i 
zapoznał z nią obecnych: "Odprawianie mszy świętej w kościele przez księdza jest czynnością 
wynikającą z wypełniania przez niego obowiązków kapłańskich. Korzystanie przez niego z urlopu 
dla poratowania zdrowia nie oznacza, że nie może tych obowiązków wykonywać. Odprawianie 
mszy świętej w kościele nie stanowi nawiązania stosunku pracy, ani też podejmowania innej 
działalności zarobkowej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Dlatego też, w mojej 
ocenie, nie ma podstaw prawnych do twierdzenia, że korzystanie z urlopu dla poratowania 
zdrowia przez księdza stanowi przeszkodę w wypełnianiu jego obowiązków kapłańskich 
polegających na odprawianiu mszy świętej". 
Stwierdził, iż uważa, że ocena pracownika nie jest adekwatna i powinniśmy zasięgnąć 
interpretacji prawnej czy osoba pracująca (zawód księdza) może być na urlopie zdrowotnym. Są 
też sytuacje na terenie gminy, gdzie mając nadmiar nauczycieli dyrektorzy po prostu wyznaczają, 
że ta osoba pójdzie na urlop zdrowotny po to, żeby inna osoba mogła jeszcze pracować. Uważa, że 
takich sytuacji nie powinno być.  
Na koniec poinformował, że wypracowane przez komisję wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Przewodniczącemu Komisji Budżetowo-
Gospodarczej za przedstawienie opinii komisji. 
Po tym udzielił głosu Pani Burmistrz Bornego Sulinowa. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że dostrzega troskę Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej i radnych o finanse gminy. Przypomniała, że pracujemy ze sobą 9 lat 
i te wszystkie informacje, które tutaj padły, nie są jakimś novum i są nam wszystkim znane. 
Należy pamiętać, że do wskaźnika zaliczane są poręczenia.  
W 2006 roku kiedy nie obowiązywały jeszcze wskaźniki reguły wydatkowej, która obowiązuje od 
2014 r., przy rozpoczynaniu kadencji zadłużenie wynosiło 17.025.773,00zł + 3.600.000,00zł 
niezapłaconych faktur + 2.000.000,00zł wzięte poza zgodą Rady z parabanku, czyli są to 
22.000.000,00zł, których nie dolicza do obsługi długu, o którym radny Sigiel mówił. Wskaźnik 
zadłużenia według starych zasad wynosił 71,80%, a dopuszczalny 60%. Jak doszło do tego, że nie 
było zarządu komisarycznego tego nie wie, ale sprawy o zaciągnięte bez zgody Rady kredyty 
rozpatrywał Sąd. W 2010 r. nasze zadłużenie wynosiło 14.724.191,00zł i był to okres, w którym 
nie realizowano wiele inwestycji, obniżyliśmy wskaźnik do 53,14% przy możliwym zadłużeniu 
60%. Rozpoczynaliśmy kadencję z kwotą 14.724.191,00zł zwiększając dochody i obniżając 
wskaźnik zadłużenia do 50,95%, czyli cały czas zmniejszaliśmy zadłużenie realizując przy tym 
inwestycje. Naszym celem, mówię naszym ponieważ to były wspólne decyzje, było osiągnięcie i 
utrzymywanie bezpiecznego dla płynności finansów Gminy wskaźnika 50%  aby móc realizować 
inwestycje. Poinformowała, że w 2011 r. wydaliśmy na inwestycje 2.200.000,00zł, w 2012 r. - 
3.049.000,00zł, w 2013 r. - 3.899.000,00zł, w 2014 r. - 3.054.000,00zł, czyli w latach 2011-2014 
wydaliśmy razem na inwestycje kwotę 12.205.000,00zł. W 2014 r. na zakończenie kadencji po 
wykonaniu inwestycji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej m.in. szkoły w 
Łubowie, biblioteki w Bornem Sulinowie, zadłużenie wynosiło (nie zaciągając kredytu) 
15.263.000,00zł, przy większych dochodach zmniejszyliśmy wskaźnik do 42,47%. Gdybyśmy 
przeliczyli to na dawne wskaźniki, to rok 2015 kończymy też z takim samym wskaźnikiem, bo 
cały czas dbamy o dochody. Przypomniała, że świadomie wszyscy radni podjęli decyzję o wzięciu 
kredytu na modernizację ulicy Wojska Polskiego. Po drodze gminy nie zadłużyliśmy, bo kredytem 
spłacaliśmy kredyt po to, aby utrzymać wskaźnik a jednocześnie realizować za 12.000.000,00zł 
inwestycji. W 2014 roku została wprowadzona tzw. reguła wydatkowa, tj. stosunek rocznej spłaty 
rat kredytu do dochodu ze sprzedaży w stosunku do różnicy między wydatkami a dochodami 
bieżącymi. Liczone to jest przez okres 3-letni do tyłu, więc im mniejsza sprzedaż i mniejsze 
dochody bieżące, tym wskaźnik pomniejsza się. Dlatego wprowadzono tzw. wieloletnią prognozę 
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finansową, żeby racjonalniej gospodarować środkami, zwiększyć przejrzystość polityki fiskalnej, 
a jednocześnie mieć możliwość wglądu w indywidualny wskaźnik spłaty obliczany dla 
samorządu. W 2015 r. wskaźnik planowany w naszym budżecie wynosił 2,58%, a dopuszczalny 
według reguły wydatkowej 4,96%. W 2016 r. kiedy będziemy spłacać zaciągnięty kredyt, 
automatycznie wydatki będą większe, więc wskaźnik indywidualny niebezpiecznie urósł, bo 
mamy planowany na 3,85%, a dopuszczalny wynosi 3,86%. Na 2017 rok wskaźnik wynosić 
będzie 5,04% a dopuszczalny obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok 
budżetowy 5,50%, w roku 2018 - 4,94% przy dopuszczalnym 7,40%.  
Teraz powinniśmy zrobić wszystko, aby wzrosły dochody majątkowe a zmniejszały się wydatki 
bieżące i rozumie, że stąd te wnioski Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Cały czas musimy 
czuwać nad wskaźnikiem wynikającym z wieloletniej prognozy finansowej. Ta wieloletnia 
prognoza finansowa obliguje Skarbnika Gminy do prowadzenia dwóch budżetów: jednego 
naszego realizowanego i drugiego budżetu wieloletniego. Na podstawie tej wieloletniej prognozy 
finansowej musimy racjonalizować wydatki i pilnować wskaźnika. Stwierdziła, że ten wskaźnik 
jest niesprawiedliwy dla samorządów, nie tylko dla małych ale i dużych miast, że w tej chwili 
mówi się o tym, żeby wrócić do starego obliczania naszych wskaźników.  
Ustosunkowując się do wniosków zawartych w opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
powiedziała, że jest trochę zażenowana i jednocześnie zaskoczona formą opinii. Komisja ma 
prawo zgłaszać autopoprawki do budżetu, które muszą być zaakceptowane przez całą Radę. Radni 
mają prawo wskazać zmiany tzn. w największym skrócie zaproponować zmiany polegające na 
tym w jakich działach zmniejszyć a w jakich zwiększyć. Należy pamiętać, że zmiany te nie mogą  
powodować zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego. Nie może być sytuacji, że wydanie 
pozytywnej opinii o budżecie uzależnia się od likwidacji Straży Miejskiej, zwolnień nauczycieli, 
likwidacji szkoły. Nie było nigdy sytuacji, że radni nie mieli dokładnych informacji finansowych 
albo nie podejmowaliśmy wspólnych decyzji o przeprowadzeniu inwestycji czy funkcjonowaniu 
szkół. Chce traktować opinię Komisji Budżetowej jako wnioski do pracy w 2016, które są troską o 
to, żeby po prostu racjonalizować wydatki. To o czym mówił radny Sigiel - Przewodniczący 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej było dyskutowane na wspólnym roboczym posiedzeniu obu 
klubów radnych w dniu 19 grudnia br. Na tym spotkaniu podjęliśmy wspólny wniosek, że po tej 
sesji mamy się spotkać, podzielić na zespoły robocze razem z merytorycznymi pracownikami 
Urzędu Miejskiego, którzy będą przygotowywać dane. Nad propozycjami mamy się zastanowić, 
obliczyć i przede wszystkim zobaczyć, czy to będzie korzystne czy niekorzystne. Odnośnie 
zmniejszenia etatów w Straży Miejskiej do 3 etatów powiedziała, że chce, żeby nad tym 
dyskutowali wszyscy radni i być może w ciągu roku takie zmiany zostaną zastosowane.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za wyjaśnienia  
i powiedział, iż myśli, że tych uwag było sporo. Uwagi dotyczyły również tego, że w terminach 
ustawowych nie odprowadzamy opłat z tytułu ZUS i innych świadczeń. Uważa, że lepszym 
rozwiązaniem byłoby terminowe uiszczanie zobowiązań, żeby z nimi nie wchodzić w kolejny rok 
i do tego należy dążyć. Odnośnie dochodów ze sprzedaży majątku powiedział, że mamy analizę  
z kilku lat i wiemy z jakich powodów zawsze była ta kwota większa, ale w ostatnich latach te 
dochody znacząco spadły i o tym też należy pamiętać, bo to poważny problem. Po prostu nie 
mamy majątku do sprzedaży. 
 
Radny Mariusz Gorgol zaznaczył, że skończył się ppkt 5, a zaczyna ppkt 6 i prosił o przejście do 
ppkt 6. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za uwagę i stwierdził, że wyjaśnienie Pani 
Burmistrz było w ppkt 5. Następnie przeszedł do ppkt 6 tj. przedstawienia proponowanych do 
projektu budżetu autopoprawek wynikających z konsultacji projektu budżetu z różnymi 
środowiskami i poprawek wynikających z uwzględnionych wniosków złożonych przez Komisję 
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Budżetowo-Gospodarczą. Powiedział, że autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2016 
rok została wniesiona tylko jedna i dotyczy przeniesienia między rozdziałami kwoty 371.000,00zł. 
Zmiany te nie powodują zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego. Powiedział również, że 
każdy z radnych otrzymał tę autopoprawkę wraz z materiałami na sesję. Tym niemniej udzielił 
głosu Skarbnikowi Gminy, aby wyjaśniła tę autopoprawkę. 
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na 
2016 rok stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, że początkowo w projekcie budżetu była 
zaplanowana dopłata na działalność bieżącą dla PUK Sp. z o.o. w kwocie 371.000,00zł. Jednak po 
dyskusjach z przedsiębiorstwem doszliśmy do wniosku, że nie będzie to w formie dopłaty, tylko 
wracamy do tego co było dotychczas, czyli będziemy ogłaszali w trybie zamówień publicznych 
przetargi na wykonywanie usług przez to przedsiębiorstwo. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska dodała, że jest to związane z utrzymaniem zieleni, 
która do tej pory była zadaniem Centrum Kultury i Rekreacji, a teraz będzie to wykonywał PUK. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, iż nie wie, jak ma interpretować wystąpienie 
przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, gdyż w opinii jest zaznaczona sytuacja, że 
warunkiem wydania opinii pozytywnej jest przyjęcie wniosków. Dlatego traktuje to, że te wnioski 
komisji będą autopoprawką do budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok. Powiedział, że nie 
zna stanowiska komisji, bo w tej chwili komisja zagmatwała się w swoich wnioskach. Uważa, że 
albo komisja składa wnioski i daje pozytywną opinię przedstawiając wyniki i kwoty budżetowe,  
i wtedy on wie nad czym głosuje, bo wie jaka jest kwota budżetu i jakie zmiany mają być 
dokonane, albo nie daje pozytywnej opinii w ogóle. Aktualnie nie wie, czy jest opinia pozytywna 
czy negatywna. Odnosząc się do spotkania z dnia 19 grudnia br., które zostało zorganizowane  
z jego inicjatywy na temat projektu budżetu na rok 2016 i omawiania spraw bieżących powiedział, 
że jest trochę zażenowany tym co usłyszał. Każdy z radnych mógł przedstawić swoje wnioski, 
propozycje do projektu budżetu, a dzisiaj po sesji mieliśmy to omówić, powołać zespoły robocze. 
Słysząc Straż Miejska - 3 etaty, chce wiedzieć jakie będą oszczędności. Odnośnie obsługi 
finansowej przez nowo utworzoną jednostkę powiedział, że to był jego wniosek, ale jednocześnie 
zaznaczył, iż nie wie jakie będą oszczędności lub koszty wyższe, bo nikt takiej analizy nie 
dokonał. Nawet mu nie przyszło do głowy, żeby w ten sposób wywierać presję na Pani Burmistrz 
czy Radzie Miejskiej odnośnie głosowania w taki a nie inny sposób. Tak samo chodziło  
o sprzątanie firm sprzątających w jednostkach oświaty i to też był jego wniosek, ale nie wie, czy 
znajdzie się taka firma, która będzie to wykonywała taniej. Nie wie też jakie będą oszczędności  
z tego tytułu. W sprawie niewypłacania dodatku dla nauczycieli powiedział, że jest zdumiony, bo 
jest to ustawowo nakazane, a my nie mamy prawa o tym mówić. Można rzeczywiście dać 
nadgodziny nauczycielom, którzy mogą je wypracować, ale z analizy, która była 19 grudnia 
robiona z udziałem pracownika zajmującego się oświatą i która przedstawiała dane wynikało, że 
klas łączyć już nie możemy, ciąć ich też nie możemy i nie wie, jak te nadgodziny zostaną 
wypracowane. Jeśli chodzi o fakt zatrudniania nauczycieli z innych gmin powiedział, że  
z Bornego Sulinowa ludzie w Szczecinku też pracują i też są nauczycielami i nie słyszał zdania, 
żeby zwalniać ludzi z Bornego Sulinowa, bo mieszkają w Bornem Sulinowie. Po drugie Karta 
Nauczyciela jest tak stworzona i ustawiona, że dzisiaj, aby zwolnić nauczyciela trzeba mieć 
niezbite podstawy prawne, żeby tego dokonać. Jest to prawie niewykonalne, chyba że 
dyscyplinarnie.  Jeśli chodzi o oszczędności to jak mamy już oszczędzać, to może dopłat do wody 
i ścieków nie damy, albo stawkę podatkową podnieśmy. Podkreślił, że w tym kierunku gmina 
nigdy nie szła i nie chciała iść. Odnośnie Straży Miejskiej powiedział, że był wniosek 19 grudnia 
br. o redukcję etatów (komendant + 3 strażników) i takie stanowisko zostało wypracowane, nawet 
odbyło się nad tym faktem głosowanie i większość radnych było za. Na koniec zwrócił się  
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z zapytaniem, czy te wnioski dzisiaj stawiane są to autopoprawki do budżetu (uzależnia się 
stanowisko i nie zna kwot), to jeśli Burmistrz je zrealizuje a kwoty wydatków będą wyższe niż 
planowane do tej pory, to jaki jest cel tego działania. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że autopoprawka jest tylko jedna, którą 
wcześniej przedstawił a dotyczy kwoty 371.000,00zł. Natomiast to co przedstawił radny Sigiel, są 
to uwagi Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Takie uwagi komisja powinna definiować nie dzisiaj, 
tylko zaraz po otrzymaniu projektu budżetu gminy na dany rok, albo przed otrzymaniem projektu 
budżetu wnosić do Burmistrza o uwzględnienie pewnych rozwiązań. Jednak trzeba wiedzieć  
o skutkach finansowych, których teraz nie znamy. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel w sprawie dodatków 
uzupełniających dla nauczycieli  powiedział, iż chodzi o to, żeby w trakcie roku przyznawać im 
nadgodziny, by nie było takiej sytuacji, że nauczyciel nie ma tych nadgodzin ze względu na 
zatrudnianie dodatkowych nauczycieli. Jeżeli gmina przeznacza pieniądze na dokształcanie 
nauczyciela, żeby mógł przynajmniej dwa albo więcej przedmiotów nauczać, to powinniśmy to 
zapewnić, a nie wypłacać pieniądze za niewypracowane godziny. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że są to w zasadzie sprawy czysto 
organizacyjne, które dotyczą bezpośrednio dyrektorów szkół. 
 
Radny Rafał Turlej powiedział, że z wielką uwagą wysłuchał wystąpień przewodniczącego 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Pani Burmistrz odnośnie uchwały budżetowej. Ważne są 
wydatki i ważne są dochody, ale zaznaczył, iż bardzo się cieszy, że w budżecie ujęta została 
inwestycja zespołu mieszkań chronionych. Uważa, że powinniśmy bardziej pochylić się nad 
problemami społecznymi naszych mieszkańców. Zasygnalizował, że koszty utrzymania 
podopiecznych w domach pomocy społecznej będą drastycznie rosły, a jest coraz więcej 
mieszkańców wymagających całodobowej opieki. Jego zdaniem powinniśmy przystąpić do 
planowanej inwestycji, bo nie możemy sobie pozwolić na opłacanie drogich pobytów naszych 
mieszkańców w domach pomocy społecznej, a są to mieszkańcy, którzy dysponują niskimi 
dochodami i najczęściej umieszczani są w trybie interwencyjnym. Uważa, iż nad tym powinniśmy 
się skupić, że mamy takie problemy i przed nimi nie uciekniemy. Kolejny problem to osoby 
bezdomne, które funkcjonują na terenie miasta, i które nie mają gdzie się umyć i przebrać. Nad 
tym problemem też powinniśmy się pochylić, tj. wygospodarować miejsce, gdzie te osoby mogą 
takie sprawy załatwić. Odnośnie mieszkań chronionych powiedział, że w tej sprawie będzie 
naciskał, bo jest to zadanie własne gminy jeśli chodzi o odpłatność za pobyt pensjonariuszy  
w DPS-ach. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, iż dla niej jest to ogromne zaskoczenie, że jest budżet, którego 
dochody opiewają na kwotę 34 mln zł, natomiast wydatki wynoszą 37 mln zł. Nie rozumie 
dlaczego musimy pokrywać wydatki z kredytu, dlaczego w tym budżecie jest inwestycji na około 
6 mln zł jeżeli nas nie stać, dlaczego mamy zrobioną ulicę Wojska Polskiego a ktoś przyjdzie  
w 2018r. i dopiero zacznie spłacać kredyt. To jest sytuacja niebezpieczna. Przypomniała, że 
przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej przedstawił ogólne stanowisko komisji i coś 
trzeba będzie z tym zrobić. Cieszy się, że takie zespoły robocze będą w styczniu, ponieważ budżet 
w takiej konstrukcji jak jest w tej chwili, jest raczej nie do przyjęcia. Uważa, że trzeba szukać 
oszczędności tam gdzie można i trzeba ciąć inwestycje, które można.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel zabrał głos odnośnie wniosków 
komisji. Powiedział, że są to wnioski do realizacji w trakcie roku budżetowego. Autopoprawka 
gdyby była, musieliby już od razu zaznaczyć, że wykreślamy. Jako komisja nie chcą tego robić, 
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tylko przedstawili wnioski dla Rady Miejskiej, żeby zadecydowała czy zajmujemy się tym, tj. czy 
są one widziane w ten sposób jak są sformułowane czy nie. 
 
Radny Mariusz Gorgol prosił, żeby mu odpowiedzieć, czy opinia jest pozytywna czy negatywna, 
czy będzie pozytywna po zrealizowaniu wniosków na koniec roku, czy będzie pozytywna dziś. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że możemy głosować wyłącznie 
autopoprawki, a autopoprawek nie ma. Natomiast zgłoszone przez komisję wnioski to są uwagi 
dla Pani Burmistrz dotyczące realizacji budżetu. Tak jak wspomniała Pani Burmistrz na początku 
stycznia powstanie zespół roboczy, który będzie się zajmował i badał, jakie oszczędności można 
wygenerować. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że odebrała opinię Komisji Budżetowo-
Gospodarczej jako opinię, która zbadała projekt budżetu, nie wniosła konkretnych propozycji, 
czyli nie zmniejszyła i nie powiększyła w jakimś dziale, bo takie jest uprawnienie komisji. 
Odebrała sugestie, które wypracowała Komisja Budżetowo-Gospodarcza, jako troskę  
o racjonalizację wydatków budżetu gminy i nad tym mamy się pochylić. Komisja wskazała jak 
gdyby 4 sfery działania, które należałoby podjąć i policzyć, bo być może to przysporzy nam 
dochodów. Zapytała, czy dobrze zrozumiała sugestie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel odpowiedział, że tak z tym, że 
dlatego zaznaczyli w ten sposób, bo w ubiegłym roku złożyli wniosek odnośnie ograniczenia 
etatów w Straży Miejskiej, żeby gmina nie ponosiła kosztów odprawy i rozłożyło się to w ciągu 
roku. Jednak to nie zostało zrealizowane, dlatego w tym roku zaznaczyli w ten sposób. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zaproponowała wniesienie autorskiego projektu 
Komisji uchwały o likwidacji bądź zmniejszeniu zatrudnienia w Straży Miejskiej i wówczas 
wszyscy radni przegłosują. Przy tym projekcie budżetu nie było propozycji zmniejszenia lub 
zwiększenia wydatków konkretnych. Ustawa przewiduje katalog uprawnień Komisji Budżetowo-
Gospodarczej, opinia o budżecie może być pozytywna lub negatywna i to jest opinia komisji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, że budżet to są cyfry, za którymi stoją 
rozdziały i pewne zdarzenia przewidywane w nieodległej przyszłości tj. w roku, który nas czeka. 
Zwracając się do radnych stwierdził, że najwięcej uchwał podejmuje się odnośnie budżetu gminy. 
Zmiany w budżecie wiążą się z różnymi przesunięciami, pozyskiwaniem środków finansowych  
i tych zmian jest zawsze dużo. Przypomniał, że niedawno odbyła się specjalna sesja, żeby 
pozatwierdzać pewne zmiany. To, co przedstawił radny Sigiel zrozumiał - a nie było wspomniane 
czy jest pozytywnie czy negatywnie, ale można było z tego wnioskować - że te uwagi są 
wnoszone, ale chciałby zapytać, czy opinia komisji jest pozytywna, negatywna - jaka ona jest. 
 
Radny Henryk Sigiel odpowiedział, że jest taka, jak zostało to odczytane. Ponadto powiedział, że 
może teraz wnieść autopoprawkę do tych wniosków, ale nie chce tego robić. To są wnioski do 
przegłosowania, żeby tym tematem zająć się w ciągu roku. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do Przewodniczącego Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej powiedział, że chyba źle zrozumiał, bo na sesji budżetowej nie możemy 
głosować takich rozwiązań, które zostały przez komisję zaproponowane. Jeszcze raz podkreślił, że   
to są uwagi komisji kierowane do Burmistrza do realizacji w trakcie roku budżetowego, który 
nastąpi. 
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Radny Arkadiusz Malarski powiedział, iż uważa, że Komisja Budżetowo-Gospodarcza powinna 
jeszcze raz się spotkać, a w sesji zrobić przerwę, żeby komisja ustaliła wspólną wersję. Po tym 
odniósł się do poruszonej kwestii zaciąganych kredytów i pożyczek. Powiedział, że 10 lat temu 
stan zadłużenia gminy był taki a nie inny, a przez te lata były prowadzone inwestycje, na które 
radni się zgodzili tj. dotychczasowi i obecni. Sytuacja i tłumaczenie, że my zostawimy komuś ileś 
tam długu, to jest taka sama sytuacja jaką my mieliśmy, tylko że tamten dług był w jakiś niejasny 
sposób zaciągnięty, a teraz jest możliwość przedstawienia na co te długi zostały zaciągnięte. Jeżeli 
zostawimy komuś taki sam dług jaki zastaliśmy, a będziemy mogli pokazać, że ten dług jest 
zaciągnięty na konkretne inwestycje, na rozwiązywanie konkretnych problemów, to myśli, iż  
w tym momencie nikt nam nie da czerwonej kartki za to, bo ludzi tam naprawdę interesuje czy 
będą mieli nowy chodnik, drogę, świetlicę wyremontowaną, a nie ile gmina ma długu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska przypomniała, że na koniec 2018 roku 
prognozowana łączna spłata naszych zobowiązań będzie wynosiła 4,94%, a dopuszczalny 
wskaźnik spłaty wynosi 7,40%. Po tym przedstawiła wykorzystanie funduszy unijnych wg 
rankingu gmin. Na 2479 gmin Gmina Borne Sulinowo w rankingu ściągnięcia pieniędzy zajmuje 
790 miejsce. Jeżeli chodzi o dochód na 1 mieszkańca to na 2479 gmin zajmujemy 694 miejsce. 
Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie i dopłaty do szkół na 2479 gmin jesteśmy na 1161 pozycji, 
czyli na szkoły wydajemy sporo. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, że mówimy o budżecie, mówimy o cyfrach, ale nie możemy 
zapominać o jeszcze jednej rzeczy. Radny Malarski wspomniał o pożyczkach na inwestycje  
i myśli, iż jest rozsądna taka uwaga, że jeśli są pożyczki na inwestycje, które ułatwiają życie 
mieszkańcom, to warto je zaciągać. Prosił, żeby pamiętać, że jak skończy się perspektywa z Unii 
Europejskiej i skończą się środki, to wówczas wszystko będzie spadało na budżet miasta i gminy. 
Podkreślił, że trzeba racjonalizować wydatki, ale prosił, żeby również pamiętać o tym, że Rząd 
debatuje, mogą powstać nowe ustawy i rozporządzenia, które będą narzucały pewne działania 
gminom. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował radnym za wypowiedzi i ogłosił 15 minut 
przerwy na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, celem wypracowania wspólnego 
stanowiska odnośnie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016. 
 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady.  
Aktualnie w Sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetowo-
Gospodarczej o przedstawienie sprecyzowanej opinii o projekcie budżetu gminy na 2016 rok  
w trakcie przerwy, na której odbyło się posiedzenie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że w wyniku 
analizy poszczególnych składników budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej, 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza przy 4 głosach za i 1 głosie przeciw pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok oraz projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2016-2033. 
Tym niemniej Komisja zgłasza do Burmistrza Bornego Sulinowa do realizacji w trakcie roku 
budżetowego poniższe wnioski: 
1) zmniejszenie etatów w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie do 3 strażników m.in.  

z uwagi na odebranie gminie prawa do korzystania z fotoradaru; 
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2) podjęcie działań zmierzających do utworzenia jednostki prowadzącej obsługę finansową 

jednostek organizacyjnych gminy; 
3) podjęcie działań w kierunku wyłonienia wykonawcy na usługi sprzątania w jednostkach 

organizacyjnych gminy; 
4) podjęcie działań zmierzających do niewypłacania dodatków uzupełniających dla nauczycieli  

o różnych stopniach awansu zawodowego, którzy nie osiągają średnich wynagrodzeń, poprzez 
przyznanie im w trakcie roku nadgodzin; 

5) podjęcie starań mających na celu zwiększenie dochodów gminy poprzez ustanowienie 
służebności gruntowej z tytułu umiejscowienia na nieruchomościach gminnych instalacji  
i obiektów technicznych. 

 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Więcej głosu nie zabierano.  
 
Wobec powyższego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016 uwzględniający 
autopoprawkę: 
- za głosowało 11 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 
Uchwała Nr XVIII/202/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016 została podjęta i stanowi 
załącznik nr 33 do protokołu.  
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Uchwalenie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033”. 
 
Na obrady powrócił radny Arkadiusz Malarski - aktualnie w sesji uczestniczyło 15 radnych. 
 
 
Ad 12.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033. 
Przypomniał, że Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt 
uchwały, natomiast treść uchwały Nr CXV.451.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033 
już czytał w punkcie dotyczącym uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2016-2033: 
- za głosowało 12 radnych, 
- przeciw nie glosował żaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
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Uchwała Nr XVIII/203/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2016-2033 została podjęta i stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 13.  
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
  Radny Rafał Turlej zwracając się do Pani Burmistrz powiedział, że jako pracownicy socjalni 

obserwują, że przybywa im środowisk wymagających pomocy w Bornem Sulinowie. Zapytał, 
czy mogą liczyć na dodatkowe środki na zatrudnienie osoby do sprawowania opieki, bo 
generalnie załatwienie zakładu opiekuńczo-leczniczego graniczy z cudem (czas oczekiwania 
do 9 miesięcy, zakłady opiekuńczo-lecznicze rządzą się swoimi prawami, podlegają pod 
NFZ), a chcą uniknąć umieszczania takich osób w domach pomocy społecznej. Jako 
pracownicy socjalni nie mają czarodziejskiej różdżki, że załatwią zakład opiekuńczo-
leczniczy. Dlatego prosił o zapewnienie środków w nowym roku. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że przed chwilą radni uchwalili 
budżet na rok 2016 i takich środków nie znajdzie w nowym budżecie. Natomiast z całą 
odpowiedzialnością stwierdziła i prosiła o to, że jeżeli nawet będziemy rezygnować z różnych 
inwestycji typu strefy rekreacyjne czy place zabaw, to środki na mieszkania chronione musimy 
wygospodarować. Utrzymanie w DPS kosztuje nas 3.300,00zł na osobę, natomiast  
w mieszkaniach chronionych pensjonariusze płacą tylko czynsz i media tj. połowę stawki, 
którą w tej chwili musimy wydać na DPS. W momencie kiedy będą likwidowane gimnazja,  
a wszystko na to wskazuje, budynek w Silnowie też można by było na te cele przeznaczyć.  
  Radny Mariusz Gorgol zgłosił zapytanie dotyczące roboczych spotkań radnych w miesiącu 
styczniu, które zajęłyby się sprawami dzisiaj omawianymi na sesji w punkcie poświęconym 
uchwaleniu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że i tak będziemy musieli się spotkać  
z przewodniczącymi komisji, żeby ustalić plan pracy Rady Miejskiej na 2016 rok - termin 
spotkania przewiduje do 15 stycznia 2016 r. Proponuje również, żeby przewodniczący komisji 
do 10 stycznia przesłali mejlem na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej albo telefonicznie 
poinformowali o przewidywanych planach pracy poszczególnych komisji na przyszły rok. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odniosła się do wniosków złożonych przez 
Komisję Budżetowo-Gospodarczą. Powiedziała, że musimy zobaczyć, czy te wnioski są 
racjonalne i korzystne finansowo, przede wszystkim odnośnie utworzenia zespołu 
ekonomiczno-administracyjnego. Odnośnie ograniczenia etatów w Straży Miejskiej 
powiedziała, że najpierw należy wysłuchać komendanta, zapoznać się z zadaniami i coś w tej 
kwestii postanowić. To powinny być dwa zespoły i zasugerowała, żeby już dzisiaj radni się 
podzielili na te zespoły, które by pracowały. Prosiła też, żeby podać jakich merytorycznych 
pracowników radni będą potrzebować, którzy by jak gdyby pilotowali te sprawy. 
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Radny Henryk Sigiel powiedział, iż uważa, że to pracownicy powinni przygotować i dać dane, 
które później radni by analizowali. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że oczekiwania zostały sprecyzowane 
w sposób syntetyczny i trzeba po prostu policzyć, jakie są plusy i minusy każdego rozwiązania 
tj. czy strata czy zysk, czy zysk społeczny albo strata społeczna. 
 
Radny Rafał Turlej powiedział, że należy wziąć pod uwagę także czynnik ludzki i nie możemy 
dopuścić do tego, żeby osoby traciły zatrudnienie, bo na to nie będzie się godził jako radny. 

  Radna Magdalena Bugiel zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Budżetowo-
Gospodarczej z zapytaniem, na jaką sumę wycenił bezpieczeństwo obywateli miasta i gminy 
Borne Sulinowo. 
 
Radny Henryk Sigiel odpowiedział, że w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej 2 osoby 
zajmowały się fotoradarem. Komisja nie proponuje zmniejszania liczby funkcjonariuszy 
straży, tylko pozostawienie na tym samym poziomie. Skoro fotoradaru nie ma a ci strażnicy 
nie zajmują się, to jest to chyba oczywiste. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do przewodniczącego Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej zgłosił uwagę, że strażnicy miejscy nie codziennie zajmowali się 
fotoradarem. 

 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”. 
 
 
 
Ad 14.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zasugerował, żeby kolejna planowana sesja Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie odbyła się 18 lutego 2016 r. w czwartek o godz. 14.30. 
Tematem sesji będą m.in.: 
1) uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok, 
2) uchwalenie planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 

2016 rok, 
3) sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2015 r. 
 
Jeszcze raz poprosił przewodniczących komisji, żeby do 10 stycznia 2016 r. przesłali mejlem lub 
telefonicznie poinformowali o planie. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, iż termin sesji 18 lutego 2016 r. to trochę za późno. Plan pracy 
opracowujemy w komisjach, a później musimy się spotkać, przynajmniej Komisja Rewizyjna  
i dokonać jakiejś kontroli. Dopiero będzie mógł zwołać komisję jak plan pracy zostanie 
uchwalony. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że będziemy jeszcze rozmawiać na ten 
temat i ewentualnie przesuniemy termin sesji, w tej chwili trudno mu odpowiedzieć. 
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Radny Henryk Sigiel (Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej) zapytał, czy do planu 
pracy komisji ująć analizę spraw finansowych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. 
w Bornem Sulinowie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że wszystko zależy od 
sprecyzowania tematu w planie pracy komisji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, iż myśli, że wzorcem będzie SP ZOZ  
i będzie to informacja Burmistrza o funkcjonowaniu PUK, bo na zewnątrz Spółkę reprezentuje 
Burmistrz i ponosi on również odpowiedzialność za jednostki organizacyjne. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wypowiedziała się na temat zawyżanych dochodów 
ze sprzedaży mienia. Prosiła, żeby pamiętać, że te dochody pompujemy dlatego, żeby spiąć 
budżet. Tym niemniej cały czas nad tym czuwamy. Poinformowała, że po przedstawieniu projektu 
budżetu odbył się przetarg na modernizację w Szkole Podstawowej w Juchowie, gdzie w sumie 
zaoszczędzimy prawie 800.000,00zł i o tę kwotę pomniejszymy sprzedaż mienia.  
Odnośnie PUK-u powiedziała, że Minister Ochrony Środowiska nie może dojść do porozumienia 
z Ministrem Rozwoju w sprawie środków unijnych i chce zmienić ustawę o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. Chodzi głównie o usunięcie zapisu o obligatoryjnych przetargach 
związanych z gospodarką odpadami i żeby gminy mogły zlecać gospodarowanie odpadami swoim 
firmom. Ma to się odbyć przy okazji nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Pierwsze 
rozmowy odbywały się 4 grudnia i zobaczymy co z tego wyniknie. Jak na razie czeka nas 
przetarg. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski nawiązał do pracy radnych w zespołach i powiedział, 
że otrzymają informację - najczęściej telefoniczną, kiedy planowane jest takie spotkanie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, iż uważa, że te zespoły powinny tylko 
wypracować konkretnie, co pracownicy mają przygotować. 
 
Więcej głosu w tym punkcie sesji nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Zamknięcie sesji”. 
 
 
Ad 15.  
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XVIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 12.00 do godz. 14.45. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


