
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXI/2016 
Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 22 grudnia 2016 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Skarbnika 
Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, obecnych na sali kierowników 
jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców 
miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
 
W dalszej kolejności 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 poniższych zmian 
do porządku obrad: 
 
1. Wprowadzenie w pkt 10 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - jako ppkt 13. 
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i uzyskał 
opinię pozytywną. 
 

2. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2016 rok - ujęty w porządku obrad jako ppkt 11 w pkt 10. 
Autopoprawka nie była omawiana na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Dotyczy 
przeniesienia środków między działami i rozdziałami. Zmiany nie powodują zmian ogólnych 
budżetu i wyniku finansowego, ale spowodują zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 
lata 2016-2033 w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 
 

3. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2034 - ujęty w porządku obrad jako pkt 12. 
Projekt uchwały wraz z załącznikami został dostosowany do wymogów RIO zgodnie  
z wydaną opinią, czyli prognoza zostanie ustalona na lata 2017-2030. Autopoprawka była 
omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 

 
 
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał kolejno pod głosowanie zgłoszone przez 
Burmistrza Bornego Sulinowa wnioski dotyczące zmian porządku obrad: 
1) wprowadzenie w pkt 10 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 2) autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2016 rok:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 

3) autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2034 (prognoza zostanie ustalona na lata 
2017-2030 zgodnie z wymogami RIO):  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XXX/2016 z 30.11.2016r.). 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja 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) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2016 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację programu); 

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

3) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2017; 

4) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok; 
5) udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 

zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2017; 
6) zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (w kwocie 
1.130.116,00zł); 
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7) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. 
"Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie" (w kwocie 636.337,00zł); 

8) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. 
"Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie" (w kwocie 
408.578,00zł); 

9) użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (części budynku 
wraz z przynależnym gruntem z nieruchomości oznaczonej działką nr 282/1 w Łubowie 
dla OSP Łubowo); 

10) zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na nieruchomości 
stanowiące własność osoby prywatnej; 

11) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok; 
12) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2016-2033; 
13) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 

 
11. Uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 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; 
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 2017-

2030: 
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030; 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o zmianie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2034; 
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030. 
 
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 Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich 
Sesji Rady Miejskiej”. 
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Ad 3.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołu Nr XXX/2016 z 30.11.2016 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXX/2016 z 30.11.2016 r.:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Nr XXX/2016 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 30.11.2016r. został 
przyjęty jednogłośnie.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.". 
 
 
 
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 przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady.". 
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Ad 6.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
           "W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia poniższe komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 1 posiedzenie, na którym: 
1. Zaopiniowano projekt budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok oraz zmianę wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 22 grudnia 2016 r., w tym projekty Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2017 oraz 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok, a także  
projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2016. 

 
Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok – w zakresie działania 

komisji. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2016 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację programu); 

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

3) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2017; 

4) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok; 
5) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok (w zakresie 

działania komisji). 
 
 Komisja Rewizyjna nie odbyła posiedzenia. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu  
29 grudnia br., na którym komisja przeprowadzi kontrolę w Urzędzie Miejskim w Bornem 
Sulinowie. 
Przedmiotem kontroli będzie stan realizacji inwestycji przyjętych w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2016 rok. 
 
W dniu 3 grudnia br. uczestniczyłem z grupą radnych w uroczystościach jubileuszowych 10-lecia 
funkcjonowania Centrum Rehabilitacji dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem 
Sulinowie. 
 
W dniu 12 grudnia br. - na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie oraz Rady Rodziców 
przy Zespole Szkół - uczestniczyłem z grupą radnych w spotkaniu poświęconym planom 
rozbudowy szkoły. 
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W dniu 15 grudnia br. - na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie - 
zwiedziłem wystawę grupy ART BORN w Galerii tejże biblioteki.". 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.". 
 
 
 
Ad 7.  
W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głos 
zabrali: 
  Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka powiedziała, iż radnych powiatu nie ma, a zbliża się 

koniec roku i myślała, że będą zaproszeni. Zastanawia się, czy nie jest to celowe, że mają sesję 
akurat wtedy, gdy i tu odbywa się sesja. Chciałaby, żeby zjawił się ktoś, przedstawił co robi  
w radzie powiatu, bo sołtysi nie wiedzą. Ponadto czytając materiały na sesję zwróciła uwagę 
na uchwały ujęte w pkt 10 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach" jako ppkt 7 i 8.  
Stwierdziła, że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznacza się 
pieniądze na przebudowę ulic Bolesława Chrobrego i Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie. 
Uważa, że Radę Miejską powołano dla całej gminy, a nie tylko dla Bornego, i powinna dbać  
o całą gminę. Powinno się dzielić po równo: w mieście zrobić jedną drogę, a drugą czy 
cokolwiek na terenie jakiegokolwiek sołectwa. Jest już długo sołtysem i przez ten czas robi się 
samemu drobne remonty, a o trochę gruzu musi żebrać. Jej zdaniem powinno się patrzeć 
okiem gospodarczym - w tym roku robimy tu, a w następnym tam. Zauważyła, że Miasto 
Borne miało swoje 5 minut na samym początku i dużo pieniędzy tu przeszło, ale nie wie, gdzie 
poszły, bo cały czas w Borne Sulinowo się pcha, a o wsi się zapomina. Prosiła, żeby wziąć pod 
uwagę to, o czym mówiła. Skoro te drogi będą robione z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, to połowa powinna trafić do miasta, a połowa na wieś. Chce, żebyśmy byli równo 
traktowani, bo ona czuje się upokorzona i nie chce brać udziału w takich farsach. A jeśli 
będziemy tak podchodzić, to prosiła Radę o ustalenie funduszu sołeckiego, bo wtedy 
miejscowości będą wiedziały co z tymi pieniędzmi zrobić. 
  Sołtys sołectwa Juchowo Irena Lis powiedziała, że mamy okres przedświąteczny, ale dla 
części wiejskiej bardziej smutny, ponieważ jak patrzymy na budżet na rok przyszły i na 
realizację w tym roku, to dysproporcje między inwestycjami w mieście a na wsi są coraz 
większe i stąd bierze się bunt wielu sołtysów. Poinformowała, że miała wiele telefonów i nie 
wie jak ma rozmawiać, żeby trafiło do Pani Burmistrz i do Pana Zająca. Myśli, iż pierwsza 
zasada jest taka, że z Panem Zającem nie zawsze poważnie mogą jako sołtysi porozmawiać; 
bardziej jak Komornik się zachowuje, bo ciągle na nic nie ma pieniędzy i ciągle na wszystko 
brakuje. Jeżeli patrzymy na realizację budżetu i zadań inwestycyjnych za 10 miesięcy 2016 
roku, to są podane 2 ulice w Bornem Sulinowie, będą rozpoczęte ulice Bolesława Chrobrego  
i Kruczkowskiego, było zrobione boisko do gry w bule. Nie wie skąd się wzięła bieżnia 
lekkoatletyczna, bo jest to 1,5 mln zł z dotacją, na 2017 rok 880.000,00zł, a na Szkołę 
Podstawową w Juchowie wydano 600.000,00zł z naszych pieniędzy. Stąd może wziął się bunt 
środowiska wiejskiego. Dzwonił też do niej Pan Ryszard Cywiński z prośbą, żeby pochylić się 
nad sprawą utworzenia funduszu sołeckiego. Poinformowała, że kilku sołtysów uczestniczyło 
9 grudnia br. w szkoleniu pn. Akademia Sołtysa i tylko sołtysi Gminy Borne Sulinowo -  
z gmin uczestniczących w szkoleniu - byli najbiedniejsi, bo nie mają funduszu sołeckiego. 
Gdyby też w naszej gminie utworzono fundusz sołecki, to nie musiałaby teraz stać 
naprzeciwko Pani Burmistrz i prosić o cokolwiek, bo oni są naprawdę niedoinwestowani. Jeśli 
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cokolwiek dostaną, to jakąś przyczepę gruzu i sami muszą go zagospodarować. Są to ciężkie 
tematy, na koniec roku trzeba podnieść czoło i z tym się uporać. W Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym ujęte jest też boisko pełnowymiarowe w Bornem Sulinowie, strefa aktywnego 
wypoczynku i są to luksusy, które czekają Borne. Jak popatrzymy na to, a pozostało jeszcze 
dwa lata tej kadencji, to na tych wsiach nie będzie z czego inwestować. Prosiła, żeby zwrócić 
uwagę na to, że w 2016 r. było zadanie: remonty i przebudowa dróg gminnych - 209.000,-zł  
i jakby to poszło, to nie odczuliby takiego niedosytu. Natomiast 56.000,-zł poszło na remont 
ul. Krótkiej, która znajduje się w Bornem Sulinowie, a to zadanie jest na drogi gminne. 
Prosiła, żeby jakoś inaczej rozdzielać pieniądze, czy sołtysi mieli łatwiejszy dostęp do 
jakichkolwiek inwestycji. Nie udało się w tym roku z siłowniami zewnętrznymi, to być może 
byłaby dzisiaj inna atmosfera - każda miejscowość otrzymałaby chociaż te siłownie. Był też 
zapis w planie dotyczący 3 siłowni przy szkołach w Juchowie, Łubowie i Jeleniu; miała też 
być przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Łubowie. Zamiast tego zadania zaplanowano 
budowę bieżni w Bornem Sulinowie. Nie wie skąd to się wzięło, ale tak wynika  
z dokumentów. Prosiła o wyjaśnienie, zapytała skąd te dysproporcje. 

  Sołtys sołectwa Krągi Anna Latkowska powiedziała, że ostatnio odbył się spis z natury 
środków trwałych, czym sołtysi byli zaskoczeni. Na protokołach podpisywali się jako osoby 
materialnie odpowiedzialne. Stwierdziła, że absolutnie jest to nieprawda, bo niczego nie pisali, 
że będą osobami materialnie odpowiedzialnymi. Rozumie, że kosiarka jest w jej stodole 
zamknięta i za nią odpowiada, ale nie za ławki i witacze. Są to gotowe druki księgowe 
inwentaryzacyjne i nie życzy sobie, żeby ona była osobą materialnie odpowiedzialną za 
witacze albo za ławki. Nie jest pracownikiem Urzędu Miejskiego i nikt jej zakresu czynności 
nie dał i nie podpisywała oświadczenia o tym, że jest osobą materialnie odpowiedzialną. 
  Sołtys sołectwa Dąbie Danuta Cywińska poparła panią sołtys Lis w kwestii utworzenia 
funduszu sołectwa, żeby spróbować go utworzyć i zobaczyć jak to będzie działało, bo inne 
gminy mają. Na jej wsi w Dąbiu nie mają nic takiego zrobionego, sala wiejska jest zamknięta, 
dzieci mają tylko jedną huśtawkę, nie mają obiecanego placu zabaw ani siłowni zewnętrznej. 
Młodzież nie ma co robić, siedzą na przystankach. 
  Sołtys sołectwa Juchowo Irena Lis powiedziała, że z tegorocznych pieniędzy zostało 
zakupionych 10 ławek, które zamontowano w Bornem Sulinowie przy ul. Wojska Polskiego. 
Natomiast ona do Juchowa dostała 3 stare ławki po renowacji. Odczuwa to tak, jakby na wsi 
byli gorszym sortem. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Pani Burmistrz, żeby odniosła się do 
przedstawionych przez sołtysów informacji i pytań.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że wiele słów, które tutaj padło 
wynika z niezrozumienia tego nad czym pracują radni i jak funkcjonuje budżet. Po pierwsze 
należy pamiętać o tym, że budżet nie jest z gumy a radni uchwalając budżet pochylają się nad 
priorytetami danego roku i możliwościami wsparcia zewnętrznego. Zwracając się do obydwu 
pań sołtysów stwierdziła, że bardzo krótka jest ich pamięć. Nie pamiętają już o inwestycjach, 
które zostały przeprowadzone na terenach wiejskich. Rozumie jednak, że apetyt rośnie  
w miarę jedzenia. Zwracając się do sołtysa sołectwa Juchowo Ireny Lis powiedziała, że będąc 
radną tej kadencji pracowała i zatwierdzała Wieloletni Plan Finansowy oraz Wieloletni Plan 
Inwestycyjny. Jako radna zdaje sobie sprawę, że podstawą do opracowania Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego i Finansowego są bieżące możliwości gminy wynikające przede 
wszystkim z prognoz wydatków budżetowych. Są określone limity wyznaczone na realizację 
zadań i radna nad tym głosowała. Te plany są wskaźnikiem do opracowywania kolejnych 
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rocznych budżetów. Dzisiejsze wystąpienie o podziale środków, które szły na wieś i na 
miasto, jest dalece niesprawiedliwe. Nie chce odnosić się do lat minionych, kiedy - jak Pani 
sołtys mówiła - duże pieniądze szły na Borne. Na to stwierdzenie mogą odpowiedzieć 
ewentualnie ci, którzy wówczas byli radnymi, czy osoby które decydowały  na co pieniądze 
wydatkować. Myślę tu o kolejnych zarządach. Nie było chodników, nie było lamp, nie było 
podstawowej infrastruktury i to w Bornem Sulinowie należało zrobić. Natomiast w  latach od 
początku jej kadencji, sprawiedliwie pieniądze były przekazywane na wsie. Funkcjonował 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego na wioskach zostały zrealizowane 
inwestycje w postaci chociażby stref rekreacyjnych z placami zabaw w Radaczu, Silnowie, 
Krągach, Jeleniu, które były niemałym wydatkiem. Zostały przeprowadzone kapitalne 
remonty wraz z wyposażeniem w  świetlicach w Noblinach, Rakowie, Łubowie, Liszkowie. 
Czeka remont świetlicy w Piławie i w Silnowie (pomieszczeń w budynku po byłej restauracji 
który to obiekt kupiliśmy). Te dwie świetlice mamy zamiar wyremontować do 2018r. i to też 
jest zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i zaplanowane w Wieloletnim Planie 
Finansowym, który radni zaakceptowali. Nieprawdą jest, że pominięto tereny wiejskie  
w budowie dróg. To właśnie podczas spotkań z radnymi  i z mieszkańcami zapadła decyzja, że 
co roku staramy się wykorzystać zewnętrzne pieniądze  i co roku remontujemy drogę na 
terenach wiejskich w asfalcie. Wszyscy zdawali sobie sprawę o jakich pieniądzach mówimy 
ale wszyscy uważaliśmy i uważamy, że lepiej zrobić raz porządnie i co roku nie wracać do 
nich z cząstkowymi naprawami, bo jest to po prostu zbędne wydatkowanie środków.  
W pierwszym rzucie zrobiono drogi przy ulicach Kolejowej i Młynarskiej w Łubowie, bo były 
w tragicznym stanie. Wyremontowano w asfalcie drogi w Cieminie, Śmiadowie, Przyjezierzu  
i Łubowie Kolonii, a to nie jest Borne, które panie sołtys tu przywołują. W bieżącym roku 
wyremontowaliśmy też drogę Dąbrowica-Krągi. Na wiosnę trzeba jeszcze ją dokończyć.  
Dzieląc się kosztami z samorządem powiatowym udało się wyremontować 3 ulice powiatowe 
strategiczne dla miasta: Al. Niepodległości, Orła Białego i Wojska Polskiego. Dzisiaj takiej 
możliwości by nie było ponieważ nowe rozporządzenia dotyczące środków zewnętrznych 
takiego montażu finansowego nie przewidują. W Bornem Sulinowie nigdy nie było okazji, 
żeby wyremontować jakąkolwiek ulicę gminną, które są też w stanie tragicznym. Pojawiła się 
w 2015 okazja korzystnego sfinansowania ze środkami zewnętrznymi dwóch ulic  
z zastrzeżeniem, że będą to ulice prowadzące do obiektów użyteczności publicznej. Stąd 
wybór ulicy Chrobrego i Kruczkowskiego. Dziwi się radnej, że zadaje takie pytanie czy 
zastrzeżenie, skoro podnosiła rękę przy wprowadzeniu tego zadania inwestycyjnego do 
Wieloletniego Planu Inwestycji i zmiany w Wieloletnim Planie Finansowym. Na drogi w 2016 
r. zaplanowanych zostało 209.736,00zł i tą kwotę wydano. Ściągając z oszczędności  
(z zagospodarowania placów, terenów zielonych) na kwotę ponad 102.610,00zł przeznaczono 
je również na bieżące naprawy dróg, które od zawsze były i będą problemem dopóki nie 
będzie nas stać na takie działania, które przewidzieliśmy konkretnie w naszym harmonogramie 
i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. W 2017 realizować będziemy w asfalcie drogę  
w Piławie, a w 2018 r. drogę dojazdową do pól w Radaczu. Obiecywaliśmy mieszkańcom  
w miarę posiadanych środków budowę parkingów i chodników, co czynimy. Chodniki są  
w Bornem a na wsiach zrobiliśmy wszystko, aby te inwestycje przeprowadził Powiat lub 
zarząd Dróg Krajowych. Tak się stało. Powstał chodnik w Łubowie i w Juchowie.  Doszło też 
do realizacji ulicy Zakątnej w Łubowie. W Łubowie realizowana była duża inwestycja i tym 
sposobem znalazł się tam sprzęt, a wynajęcie sprzętu to koszt przynajmniej 35% kosztów. 
Skorzystaliśmy z tej okazji i zrealizowaliśmy to zadanie ze środków Gminy. Na takiej samej 
zasadzie zrealizowano ulicę Krótką w Bornem Sulinowie przy okazji remontu ul. Wojska 
Polskiego. Koszt 100 mb. asfaltu na ulicy Krótkiej - około 60.000,00zł.  
Ustosunkowując się do poruszonej kwestii bieżni lekkoatletycznej, o której niektórzy radni 
mówią że to luksus,  przypomniała, że postanowiliśmy iż realizujemy zadania na które 
otrzymamy wsparcie finansowe. Ministerstwo Sportu ogłosiło nabór wniosków na 
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modernizację  infrastruktury sportowej, z której korzystać będą kluby i młodzież.  
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym było zadanie "Stadion w Bornem Sulinowie", który ileś 
lat temu zyskał nową nawierzchnię. Od razu modernizowaliśmy też stadion w Łubowie. 
Mówiliśmy też o tym, że warto by było zamknąć tą inwestycję porządną bieżnią. Była 
możliwość wprowadzenia zadania, bo była opracowana dokumentacja. Bieżnia tartanowa ma 
służyć nie tylko młodzieży w Bornem Sulinowie, ona ma służyć do tego, żeby ten stadion 
również był wykorzystany jako stadion dla lekkoatletów, którzy mogą ją wykorzystywać 
podczas organizowanych w Bornem obozów. Państwo radni muszą przyjąć do wiadomości, że 
Borne jest siedzibą Gminy i jej wizytówką. Poinformowała również, że patrząc na Wieloletni 
Plan Inwestycji pokusiła się o przeliczenie i wyliczyła, że 61% środków na inwestycje idzie na 
teren wiejski. Natomiast radny Maltański wyliczył, że 56% w budżecie idzie na teren gminy,  
a 44% na miasto. Długoterminowe zadania, które są głosowane przez radnych, są 
dyskutowane i opracowane w Wieloletnim Planie, a do tego planu dostosowywany jest budżet. 
Władza wykonawcza gminy przedstawia własne zadania inwestycyjne, rada gminy forsuje 
swoje, a przy tym częstokroć mieszkańcy chcą zupełnie innych inwestycji. Nigdy nie będzie 
tak, że wszystkich zadowolimy.  
Odnosząc się do tematu ewentualnego utworzenia funduszu sołeckiego powiedziała, że to 
pytanie nie powinno być do niej adresowane. To jest pytanie do radnych, bo to radni decydują 
o tym, czy ten fundusz sołecki ma być wprowadzony do budżetu czy nie. Co roku w marcu  
przygotowywany jest przez Burmistrza i wprowadzany na sesję projekt uchwały o funduszu 
sołeckim, ale radni takiej uchwały nie podjęli. Powinna to pani radna pamiętać bo też 
głosowała. Warto przy tej okazji przypomnieć, że aby w 2018 r. mógł być w gminie 
wydatkowany fundusz sołecki, do 31 marca 2017 r. rada gminy musi podjąć uchwałę 
dotyczącą jego wyodrębnienia. 
Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które - w myśl ustawy - spełniają trzy warunki 
formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz 
są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Fundusz sołecki wyodrębniony jest w budżecie gminy. 
Na każde sołectwo przypada konkretna kwota, obliczana według wzoru zawartego w art. 2 
ustawy. Jej wysokość zależy od tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów 
gminy. Informacja o tym, ile pieniędzy przypada na każde sołectwo, musi być przekazana 
sołtysom do 31 lipca roku poprzedzającego realizację funduszu.  
W sprawie poruszonych kwestii budowy na wsiach  siłowni zielonych powiedziała, że nie jest 
sztuką wydać 900.000,00zł, żeby kompleksowo to załatwić. Czekamy na uruchomienie 
zewnętrznych programów przez LGD i po uzyskaniu dofinansowania na pewno przystąpimy 
do kompleksowej realizacji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za obszerną 
wypowiedź. Przypomniał, że zajmowaliśmy się sprawami dotyczącymi funduszu sołeckiego. 
W poprzedniej kadencji - radni Deptuła i Maltański byli sołtysami - pochylaliśmy się nad tym 
tematem i wówczas były to niewielkie kwoty na niektóre sołectwa. Po tym nawiązał do 
wypowiedzi na temat podziału mieszkańców na tych co mieszkają w Bornem Sulinowie i poza 
nim. Uważa, że takich podziałów nie może być i jest to niesmaczne oraz niedobre, szczególnie 
w tym okresie Świąt Bożego Narodzenia. Następnie przypomniał wszystkim obecnym, że na 
terenie Bornego Sulinowa wybudowano bardzo dużo chodników, placów parkingowych. 
Prosił jednak, żeby pamiętać, że większość tych parkingów i chodników powstała przy 50% 
udziale wspólnot mieszkaniowych. Podał przykłady chodników, które powstały w ten sposób: 
ul. Chopina, ul. Konopnickiej, ul. Brzechwy, ul. Reja, ul. Słowackiego, ul. Wyszyńskiego. 
Dzięki temu udało się wybudować znacznie więcej, niż byśmy musieli sami zrobić. Przyznał, 
że jest to jeden z lepszych projektów, który jest realizowany od 2001 roku, a był pomysłem 
pana Józefa Tomczaka. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska prosiła, żeby zawsze zasięgać informacji  
u źródeł, gdzie w drodze informacji publicznej otrzymają wiarygodną odpowiedź. Finanse 
publiczne są jawne. Po tym wróciła jeszcze raz do poruszonej przez sołtysów kwestii 
niesprawiedliwości społecznej. Na przykładzie jednej inwestycji, tj. termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej w Juchowie przeprowadzonej w 2016 roku pokazała jakie pieniądze przekazano 
na sołectwo. Nie zastanawialiśmy się czy to teren miejski czy wiejski, bo myśleliśmy tylko  
o tym, że kolejna duża szkoła, która będzie istnieć zawsze, zostanie wyremontowana. Było to 
dosyć duże dofinansowanie w wysokości 85% zewnętrznych pieniędzy. Inwestycja ta 
opiewała na 2.517.000,00zł. Gmina wzięła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie  
w wysokości 1,5 mln zł. Po zrealizowaniu inwestycji pieniądze do nas wróciły. Przypomniała 
też o budowie lamp hybrydowych, najpierw 5 lamp, które kosztowały 60.000,00zł i tych, które 
zostaną wybudowane, bo umowy są już podpisane. Studium i zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Juchowa to też są pieniądze, które wydatkowano - konkretnie 44.000,00zł. 
Jakby miała podsumować wszystkie rzeczy, które zrealizowano w Juchowie, to całościowo 
wydatkowano 435.000,00zł + 2,5 milionowa inwestycja, przy takim a nie innym 
dofinansowaniu. 

  Sołtys sołectwa Łubowo Marek Krawczugo powiedział, że została wyremontowana droga na 
Kolonii Łubowo, ale tam dzieci czekają na busa, a ławka jest zrobiona z 3 kawałków brzozy. 
Nie może doprosić się jednej ławki i odsyłają go, że w następnym roku. Dobrze by było, żeby 
ta ławka była, bo dzieci tam czekają na busa. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, iż pierwszy raz słyszy, że sołtys 
ten problem zgłasza, bo do tej pory nikt nie zgłaszał takiej potrzeby. Powiedziała, że są jeszcze 
pieniądze niewykorzystane na terenach i placach. Pani Mikrut zamówi i w ciągu 2 tygodni ta 
ławka będzie. Przypomniała, że 2 dzieci czeka na autobus nie dłużej niż 10 minut. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna.". 
 
 
Ad 8.  
W punkcie sesji Wolna Trybuna głos zabrali: 
  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Eleonora 

Winiarska poinformowała, że radny Rafał Turlej - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie został uhonorowany przez Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego Liderem pracy socjalnej w tym roku za całokształt swojej pracy, za 
działalność na rzecz osób ubogich, niepełnosprawnych i wykluczonych. Jest dumna, że Pan 
Turlej jest pracownikiem tej gminy i działa na rzecz naszych mieszkańców. 
 
Radny Rafał Turlej podziękował przede wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, 
sołtysom, z którymi od wielu lat współpracuje, dyrektorom wszystkich szkół. Podziękował 
Komendantowi Straży Miejskiej, bez którego nie odbyłyby się pewne działania interwencyjne, 
a który zawsze jest z nim jak coś się dzieje i zawsze służy pomocą. Stwierdził, że to nie jest 
tylko jego wyróżnienie, bo jest to wyróżnienie całego zespołu, z którym pracuje od wielu lat. 
Podkreślił, że praca socjalna to jest misja i służba. Jest fajna kadra, ale brakuje zasobów 
instytucjonalnych, o których wielokrotnie wspomina i rozmawia z Panią Burmistrz. Jest to 
zespół mieszkań chronionych, czy też dom dziennego pobytu. Zasoby instytucjonalne muszą 
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być na terenie gminy, jeżeli chcemy pomagać społeczności, osobom niepełnosprawnym, 
osobom bezdomnym. Bez takich zasobów nie podołamy. 
  Grzegorz Natkański powiedział, iż zabiera głos dlatego, że najdalej położona wieś tej gminy 
Kiełpino nie ma swojej reprezentacji, bo tak jest zorganizowany ten samorząd. W ostatnich 
wyborach został utworzony okręg wyborczy i wieś Kiełpino przyłączono do miejscowości 
Radacz, z którą Kiełpino nie ma żadnych związków, bo jest oddalona ponad 20 km. Uważa, że 
należy pomyśleć i tą wieś Kiełpino połączyć w taki okręg wyborczy, jak mówi prawo. Uważa 
też, że reprezentacja wsi Kiełpino w Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie jest 
niewystarczająca i niedostateczna. Poinformował, że w Kiełpinie jest zdenerwowanie ludzi, 
więc postanowili się zebrać, żeby poddać analizie projekt budżetu gminy na rok 2017. Okazuje 
się, że 82% nakładów inwestycyjnych założonych w budżecie to nakłady na miasto Borne 
Sulinowo. W związku z tym uważa za słuszne określenie, że ten budżet nie jest budżetem 
gminy, a jest budżetem miasta Borne Sulinowo w części dotyczącej inwestycji. Po tym 
powiedział, że założeniem ustroju w Polsce jest budowanie państwa obywatelskiego. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przerwał wypowiedź Pana Grzegorza Natkańskiego 
i prosił go, żeby wrócił do meritum sprawy. 
  Grzegorz Natkański dalej kontynuował swoją wypowiedź. Powiedział, że państwo 
obywatelskie zapewnia przy pomocy swoich struktur, swojej funkcji i organizacji stworzenie 
warunków do rozwoju każdemu obywatelowi i w każdym zakątku kraju. Oznacza to dla 
gospodarki budżetowej, że musi respektować podstawowe zasady etyczne, jakie obowiązują 
przy tym społeczeństwie obywatelskim. Podał przykład zasady zrównoważonego rozwoju, co 
oznacza, że każdy zakątek musi mieć odzwierciedlenie w decyzjach rady gminy, powiatu czy 
województwa i tego się domaga. Poinformował, że przedstawiciele społeczności wsi Kiełpino, 
działając jako inicjatywa społeczna, dokonali analizy projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo 
na 2017 rok. W wyniku tej analizy nasuwa się szereg uwag i wątpliwości co do racjonalności  
i sprawiedliwości podziału środków finansowych w relacji wieś i miasto. Niesprawiedliwy  
i nieproporcjonalny podział środków finansowych wynika z faktu przeznaczenia ponad 80% 
nakładów do realizacji w mieście, w którym zamieszkuje 50% mieszkańców gminy. Wynika  
z tego, że nie znajdują zrozumienia potrzeby inwestycyjne mieszkańców wsi, chociaż potrzeby 
wsi mają większe znaczenie gospodarcze w relacji do niektórych zadań planowanych  
w mieście (sport a inwestycje drogowe). Uważają za priorytetowe remonty i przebudowy dróg, 
które w obecnym czasie i stanie skoku motoryzacyjnego nie spełniają podstawowych 
warunków poruszania się pojazdami, a tym samym zagrażają bezpieczeństwu ruchu 
drogowego. Takie sytuacje mają miejsce w miejscowości Kiełpino, o czym wielokrotnie 
informowano i wnioskowano do budżetu gminy. Gdyby kierowano się zasadą 
zrównoważonego rozwoju to te kategorie wydatków miałyby priorytet realizacji przed 
inwestycjami kierowanymi do wąskich grup społecznych. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ponownie przerwał wypowiedź Pana Grzegorza 
Natkańskiego i powiedział, że nadużył cierpliwości i znacznie przekracza czas. Prosił, żeby 
przeszedł do konkretów i powiedział, o co chodzi. Cały czas słyszy tylko deklaracje i wykład 
na temat funkcjonowania demokracji w Polsce. 
 
Grzegorz Natkański dalej kontynuował wystąpienie w imieniu grupy inicjatywnej. Powiedział, 
że niezrozumiałym i krzywdzącym jest wykorzystanie środków z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na terenie miasta. Uważają, że w całości środki te winny być 
wykorzystane, jak mówi nazwa, wyłącznie na terenie wsi. W projekcie budżetu w kilku 
przypadkach nie określono miejsca realizacji zadania inwestycyjnego, nie daje to możliwości 
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ustosunkowania się do danego zadania. Niewiadomym jest, czy uczyniono to umyślnie, czy 
jest to błąd. Brak załączników z wyspecyfikowaniem lokalizacji zadań stwarza warunki do 
dowolności działań organu wykonawczego, omijając w ten sposób funkcję rady miejskiej  
w zakresie merytorycznej oceny przedsięwzięć. Niepokojącym jest wysokie zadłużenie gminy 
wynoszące 18 mln zł oraz planowane zaciągnięcie dalszych kredytów. Powyższa sytuacja 
rodzi ujemne zjawiska finansowe w postaci wysokich kosztów odsetek, a więc podrożenia 
inwestycji oraz blokady inwestycyjnej w dalszym przedziale czasowym. W odczuciu 
społecznym utrzymywanie straży miejskiej jest nieuzasadnione. Takie przekonanie posiadają  
i manifestują niektórzy radni. Nie dochodzi jednak ani do dyskusji na ten temat, ani do uchwał 
w tej sprawie. Jakie wnioski z tego wynikają, osądźcie sami. Wg oceny grupy inicjatywnej 
podział środków finansowych w zakresie inwestycji narusza i nie respektuje etycznej zasady 
zrównoważonego rozwoju, do czego na mocy Konstytucji zobowiązany jest każdy poziom 
administracji państwa. Grupa inicjatywna wsi Kiełpino zgłasza do budżetu na 2017 rok 
wnioski, które były przesyłane od kilku lat do gminy, ale niestety ani w Planie Wieloletnim 
ani w budżecie na rok 2017 żaden z tych wniosków nie znalazł swojego odzwierciedlenia. 
Odnośnie funduszu sołeckiego powiedział, że gmina z tego funduszu może otrzymać zwrot za 
wykonane zadania w wysokości do 40%. W związku z tym prosił Radę Miejską, żeby nad tym 
się zastanowiła i ten fundusz jak najprędzej wprowadzić. Ponadto stwierdził, iż nie zgadza się 
z tym, żeby ograniczać wypowiedzi dla ludzi. 
Następnie złożył pismo grupy inicjatywnej wsi Kiełpino adresowane do Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie zawierające uwagi i wątpliwości co do podziału środków finansowych  
w relacji wieś-miasto oraz wnioski do budżetu na 2017 rok, które stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski udzielił głosu radcy prawnemu, żeby wypowiedział 
się na temat czasu wystąpienia mówcy. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki przytoczył brzmienie § 18 Statutu Gminy Borne Sulinowo, 
który mówi, że czas wystąpienia mówcy wynosi do 5 minut. W uzasadnionych przypadkach 
przewodniczący może ten czas przedłużyć  lub udzielić mówcy ponownie głosu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że Pan Grzegorz Natkański akurat 
mówił 15 minut, mieliśmy cierpliwość i wysłuchaliśmy. Podziękował za przekazane 
informacje. Na temat funduszu sołeckiego powiedział, że jak Pan Natkański był 
przewodniczącym rady to również głosowaliśmy i odrzucaliśmy, bo nie było to dobre dla 
małych wiosek - minimalne kwoty. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska ustosunkowując się do wypowiedzi Grzegorza 
Natkańskiego powiedziała, iż jej poprzednia wypowiedź pokazuje ile zrobiono na terenach 
wiejskich. Po wystąpieniu Pana Natkańskiego potwierdza się reguła, że każdy myśli o swojej 
miejscowości. Potrzeb jest bardzo wiele i wszystkich nie zadowolimy, ale należy pamiętać  
o tym co zrobiono. Nie chce przypominać odległej już historii budowy chodnika w Kiełpinie. 
Powstał on za własne środki gminy za kwotę 131.000,00zł nie licząc kosztów projektu. Całość 
inwestycji rozbito na 3 etapy. Wykonany został plac zabaw dla dzieci, później zaistniała 
konieczność ogrodzenia, bo o to dopominali się mieszkańcy. W październiku  dostała notatkę 
sporządzoną przez pana Natkańskiego ze spotkania Zastępcy Burmistrza z mieszkańcami 
Kiełpina. Kiełpino chciało 3 lamp (przy kościele już stoi, leśniczówce - będzie stała w 2017 r., 
umowy są podpisane). 
Następnym wnioskiem było przejęcie działki nad jeziorem, gdyż ludzie nie mają dostępu do    
jeziora, bo wszyscy właściciele nad jeziorem się zagrodzili, utrudniając dostęp do tego jeziora. 
Od 2004 r. gmina występowała do Agencji Nieruchomości Rolnej o przejęcie tej działki. 
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Wtedy były zupełnie inne zasady - zasady proste przejęcia tej działki, ale nie udało się.  
W 2009 r. na jej wniosek Agencja określiła szczegółowe zasady nieodpłatnego przejęcia tej 
nieruchomości. Główną podstawą było przeznaczenie tej działki w planie zagospodarowania 
przestrzennego, a więc potrzeba zmiany studium i planu przestrzennego zagospodarowania, 
który nie powstaje w ciągu 5 miesięcy. Zmiana planu nastąpiła w 2012 r. z przeznaczeniem na 
cel publiczny. Wykonaliśmy też dokumentację projektową w maju 2013 r. na kwotę  
131.000,00zł. I zgłaszaliśmy wniosek do ujęcia w Wieloletnim Planie Inwestycji w grudniu 
2015r. i Wieloletnim Planie Finansowym. W tych dwóch dokumentach to zadanie 
wprowadzono. Poinformowano Agencję Nieruchomości Rolnych, że mamy przygotowane 
wszystkie dokumenty i jesteśmy skłonni tę działkę przejąć. Zostaliśmy poinformowani, że  
w akcie notarialnym będzie trzeba ująć te zobowiązania pod rygorem zwrotu nieruchomości. 
Dopiero w 2016 r. przyjechali przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnej  
i dowiedzieliśmy się, że część tej działki zajęta jest przez prywatnych właścicieli, bo założyli 
sobie tam ogródki. Teraz trzeba właścicieli usunąć albo zostawić Agencji, ale my na swój 
koszt musimy dokonać podziału geodezyjnego, czyli znów będzie potrzeba zgody rady na 
wprowadzenie tego zadania i zapłacenia za podział geodezyjny. Zadanie jest wpisane i nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby dokonać podziału geodezyjnego, działka stanie się naszą własnością 
i wówczas możemy zacząć działać. Niesprawiedliwym jest to, co powiedział Pan Natkański, 
że w tym kierunku nic się nie robi. Kiełpino nie jest jedyną miejscowością w Gminie. Był 
radnym i powinien o tym pamiętać, mówiąc o niesprawiedliwości i zrównoważonym budżecie.  
Odnośnie zadłużania gminy poinformowała, że przejęła budżet, z którego jako nowy burmistrz 
nie  była w stanie zapłacić za ogłoszenie w gazecie. To była kwota ponad 20 mln zł, w tym  
17 mln zł kredytów i 3,6 mln zł niezapłaconych faktur, oraz 2 mln zł nieuwidocznione nigdzie 
wzięte z Magellana. W 2010 r. zeszliśmy do poziomu 14.000.724,00zł, a na koniec kadencji 
2014 r. mieliśmy kredytu 15 mln zł uchwałą Rady Miejskiej na realizację: dokończenia 
budynku kulturalno-oświatowego, gdzie nagle pojawiły się pieniądze a budynek stał i niszczał, 
i inwestycji dotyczącej ul. Wojska Polskiego (Powiat nie realizował by tej inwestycji  
gdybyśmy nie zgodzili się w połowie jej finansować).  Podkreśliła, że w tej kwocie zadłużenia 
się utrzymujemy realizując zadania, o których wcześniej mówiła. Pan Natkański mówił  
o kwocie 18 mln zł, ale nie dopowiedział jednego, że w tym jest to 1,5 mln zł, które do nas 
wróciło. My nie zadłużamy tej gminy, to co jest zapisane na spłatę kredytów to są pożyczki na 
wyprzedzające sfinansowania inwestycji, które po zrealizowaniu i złożeniu wniosku o płatność 
do instytucji dotującej do nas czyli do banku wraca. Dzisiaj Pani Skarbnik Gminy mogłaby 
oddać 2.000.200,00zł, bo mamy taką nadwyżkę budżetową, ale nie możemy tego zrobić, bo 
przekraczamy wskaźnik indywidualnego zadłużenia obliczany dla gmin, który cofa nas 3 lata 
do tyłu uwzględniając dane historyczne, a nie aktualny stan gminy. Spłata długu publicznego 
znajduje sie po lewej i po prawej stronie formuły wydatkowej, co jest nierozsądne i utrudnia 
nam działanie. Nie opłaca nam się spłacić kredytu w ciągu roku, tylko rozkładać musimy na 
lata, żeby tej reguły nie przekroczyć i zachować płynność finansową. Takie są fakty. Budżet 
gminy wbrew wszystkim populistycznym obietnicom przed wyborami lub przed nimi nie jest 
z gumy, ma swoje dochody i wydatki stałe i trzeba mądrze nim zawiadywać, aby zapewnić 
realizację najbardziej priorytetowych zadań 

  Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie Stanisława Płaszczyńska podziękowała tym radnym  
i pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy znaleźli czas, żeby 12 grudnia br. spotkać się  
w Zespole Szkół w Łubowie. To była ważna dla nich rozmowa i spotkanie, które pokazało 
argumenty zarówno rodziców jak i radnych. Powiedziała, że zaczyna postrzegać budowę 
infrastruktury sportowej w Łubowie w kategoriach cudu. Zdaje sobie sprawę z tego, że jest to 
kategoria pozabudżetowa, ale jako człowiek wierzący w cuda - wierzy. Po tym w związku  
z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia życzyła wszystkim wszystkiego najlepszego 
od siebie i od Rady Rodziców. 
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Więcej głosu w tym punkcie obrad 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.". 
 
 
 
Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemną 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 6 do protokołu. 
Po tym zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z radnych w sprawie tej informacji chce zabrać głos -  
o coś zapytać. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Podjęcie uchwał  
w sprawach.". 
 
 
 
Ad 10. 
Podjęcie uchwał.  
 
10.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2016 (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. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/316/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu.  
 
10.2 
 
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 2016 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/317/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu.  
 
10.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo 
na rok 2017. 
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. 
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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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/318/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Borne Sulinowo na rok 2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu.  
 
10.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2017 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/319/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 
2017 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
10.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy udzielenia 
upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów  
i pożyczek w roku 2017. 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/320/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 
zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu.  
 
10.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (w kwocie 1.130.116,00zł). 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/321/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 
10.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. "Przebudowa ulicy Bolesława 
Chrobrego w Bornem Sulinowie" (w kwocie 636.337,00zł). 
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. 



18 
 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/322/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
pt. "Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie" została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
10.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. "Przebudowa ulicy Leona 
Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie" (w kwocie 408.578,00zł).  
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/323/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
pt. "Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie" została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
 
10.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy użyczenia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (części budynku wraz  
z przynależnym gruntem z nieruchomości oznaczonej działką nr 282/1 w Łubowie dla OSP 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/324/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
10.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zamiany 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na nieruchomości stanowiące 
własność osoby prywatnej (nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Borne Sulinowo 
oznaczona działką nr 79/10 na dwie nieruchomości gruntowe stanowiące własność osoby 
prywatnej oznaczone działkami o nr 79/8 i 79/6  w miejscowości Rakowo).  
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/325/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na 
nieruchomości stanowiące własność osoby prywatnej została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu.  
 
10.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok (dot. zwiększenia dochodów budżetu  
o kwotę 216.723,43zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 563.555,16zł, zmniejszenia wydatków 
budżetu o kwotę 346.831,73zł oraz dokonania zmian w planie dochodów i wydatków rachunków 
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dochodów oświatowych jednostek budżetowych) z autopoprawką wprowadzoną na dzisiejszej 
sesji. 
 Autopoprawka stanowi załącznik nr 17 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 pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/326/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
 
10.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033 z 
autopoprawką wprowadzoną na dzisiejszej sesji. 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/327/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2016-2033 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
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10.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (dot. kwoty 
49.302,32zł w związku z realizacją projektu pt. "Szkoła Jutra" w ramach programu ERASMUS+, 
Akcji 1: Mobilność Edukacyjna). 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/328/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 21 i nr 22 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Uchwalenie budżetu 
Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok.". 
 
 
Ad 11.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2017. 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 projekcie uchwały budżetowej Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeczytała treść uchwały Nr CXXI.465.Z.2016 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2016 r.  
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 23 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 2017 rok. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej treści: 
 
 "Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 20 grudnia br. opiniowała projekt budżetu 
Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok przedłożony 14 listopada 2016 r. Radzie Miejskiej  
w Bornem Sulinowie przez Burmistrza Bornego Sulinowa. Członkowie komisji po 
przeprowadzonych konsultacjach ze Skarbnikiem oraz Burmistrzem, a także po zapoznaniu się  
z otrzymanymi materiałami dokonali analizy budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok  
w zakresie działania komisji. Przedstawiony projekt budżetu nie jest budżetem zrównoważonym, 
bo dochody budżetowe przewyższają wydatki. 
 W trakcie dyskusji nad projektem budżetu komisja dokonała analizy zaplanowanych 
dochodów budżetowych w kwocie 44.168.200,00zł oraz wydatków w kwocie 41.254.928,00zł.   
Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.913.272,00zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów  
i pożyczek. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.396.926,00zł.   
 Komisja zwróciła uwagę na plan większych dochodów budżetowych w roku 2017  
w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok. Różnica w dochodach 
budżetowych wynika z faktu, iż w 2017 roku zaplanowano większe wpływy z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej, z podatków i opłat (m.in. ze względu na 
wzrost stawek podatkowych), czy dotacji z budżetu państwa (program „500 +”). 
 Na posiedzeniu radni zwrócili uwagę na fakt, iż te samorządy, które dysponują dużymi 
środkami publicznymi, muszą prowadzić w ramach wewnętrznego systemu kontroli audyt 
wewnętrzny. Zajmuje się nim zatrudniony na podstawie stosunku pracy audytor. W przypadku 
audytu wewnętrznego w samorządach ważne są 2 progi kwot łącznych, określone  
w rozporządzeniu Ministra Finansów z 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie 
powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów 
publicznych: 
1) środków publicznych gromadzonych (uzyskiwanych) w ciągu roku kalendarzowego 

przekraczających 40 mln zł, 
2) wydatków i rozchodów środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego 

przekraczających 40 mln zł. 
Dlatego należy podjąć czynności wyjaśniające i wypracowanie z innymi gminami ścieżki 
postępowania, czy jest taka konieczność i jakie kroki należy podjąć, aby rozwiązać ten problem  
w gminach, które uzyskują dochody przekraczające ten próg m.in. w wyniku otrzymania środków 
z programu “500+”, a dotyczy to również naszej gminy.  
 Pozytywnie należy odnieść się do zapisanego w projekcie budżetu zadania inwestycyjnego 
dotyczącego przebudowy bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ulicy Sportowej w Bornem 
Sulinowie, co uatrakcyjni uczestnictwo w zawodach sportowych uczniom z Gminy Borne 
Sulinowo oraz wpłynie na zwiększenie tzw. "turystyki sportowej".   
Ze szczególną satysfakcją odnotowujemy w projekcie budżetu gminy zaplanowane środki na 
przebudowę ulic Bolesława Chrobrego i Kruczkowskiego, opracowanie projektu mieszkań 
chronionych w Silnowie, modernizacji świetlicy w Piławie, czy podjęcie działań związanych  
z budową hali sportowej w Łubowie oraz powstaniem Centrum Integracji i Animacji Kulturalnej 
w Silnowie. 
 Komisję zaniepokoiło obniżenie środków w dziale kultura fizyczna na dotację organizacji 
pozarządowych, ale fakt iż inwestujemy w infrastrukturę sportową pozwolił przyjąć tą obniżkę ze 
zrozumieniem. Zdaniem komisji zasadne jest dopracowanie czytelnych zasad przydziału środków 
na rok 2018, uwzględniających kilka priorytetów i czynników wpływających na wysokość dotacji 
dla stowarzyszeń prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej. Członkowie komisji 
zdają sobie sprawę z ogromu potrzeb w gminie i mieście Borne Sulinowo, ale budżet nie jest  
z gumy i dlatego wychodzimy z założenia, iż należy systematycznie, małymi krokami realizować 
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poszczególne wnioski inwestycyjne zgłaszane przez mieszkańców i radnych w miarę posiadanych 
możliwości budżetu. 
 Komisja Rozwoju stwierdziła, że przedstawiony przez Burmistrza Bornego Sulinowa 
projekt budżetu gminy na 2017 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. Gmina jest w dobrej kondycji finansowej, 
bowiem ma płynność finansową, posiada zdolność do spłaty kredytów i zobowiązania reguluje 
terminowo. Członkowie Komisji stwierdzają, iż proponowany budżet po stronie dochodów  
i wydatków to pewien kompromis, w którym uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby 
w zestawieniu z możliwościami finansowymi gminy. Projekt budżetu na 2017 rok zabezpiecza w 
sposób stabilny funkcjonowanie podległych gminie jednostek organizacyjnych. Komisja 
stwierdza, że opracowany projekt budżetu gminy przedstawia realne możliwości finansowe 
dotyczące realizacji podstawowych zadań Gminy oraz zadań inwestycyjnych. 
 Reasumując Komisja Rozwoju przy 4 głosach "za" zaopiniowała pozytywnie 
przedłożony przez Burmistrza Bornego Sulinowa projekt budżetu Gminy Borne Sulinowo 
na 2017 rok. ".  
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 
 "Przedstawiony przez Burmistrza Bornego Sulinowa projekt budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2017 rok po stronie dochodów zakłada: 
 
- dochody własne w wysokości   18.518.544,00 zł 
- subwencje w wysokości               10.749.463,00 zł 
- dotacje      11.604.297,00 zł 
- środki pochodzące z budżetu Unii  
      Europejskiej           3.295.896,00 zł 
 
Ogółem dochody stanowią kwotę                         44.168.200,00 zł  
w tym: 
- dochody bieżące     38.402.127,00 zł 
- dochody majątkowe      5.766.073,00 zł. 
 
Po stronie wydatków Burmistrz proponuje: 
-     na wydatki bieżące              36.858.002,00 zł 
- na wydatki majątkowe      4.396.926,00 zł                              
 
Ogółem wydatki stanowią kwotę               41.254.928,00 zł. 
 
Projekt budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 2.913.272,00 zł, która zostanie przeznaczona 
na spłatę kredytów i pożyczek. 
 Planowane dochody gminy na 2017 rok w kwocie 44.168.200,00zł w stosunku do 
przewidywanego wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok w wysokości 38.511.132,00zł  
są większe o 5.657.068,00zł, co stanowi wzrost o 14,69%. 
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Planowane wydatki budżetowe na 2017 rok w kwocie 41.254.928,00zł w stosunku do 
przewidywanego wykonania wydatków za 2016 rok są wyższe o 893.080,00zł, co stanowi wzrost 
o 2,21%. 
 
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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.130.116,00zł,  
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej do kwoty 1.172.032,00zł. 
 
Komisja przeanalizowała poszczególne źródła dochodów budżetu gminy zawarte w załączniku do 
uchwały budżetowej.  
Przeanalizowała również wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. 
 W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące wynoszą 36.858.002,00zł, co stanowi 89 % ogółu 
wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 4.396.926,00 zł, co stanowi 11% ogółu 
wydatków.  
 Komisja zapoznała się też z zadaniami inwestycyjnymi proponowanymi do wykonania  
w 2017 roku, które zostały ujęte w wydatkach budżetowych w poszczególnych działach 
klasyfikacji budżetowej. Na 2017 rok zaplanowano 26 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 
4.396.926,00zł, w tym 15 zadań przewidzianych do realizacji wynika z Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego, natomiast 11 zadań to nowe inwestycje. 
 Komisja zapoznała się także z przedłożonym projektem uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Borne Sulinowo, która wraz z załącznikami - po uwzględnieniu wymogów 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wynikających z wydanej opinii o projekcie 
uchwały - została opracowana na lata 2017-2030. 
 Wartości, które przyjęto w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2017, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych  
z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. 
 Łączna kwota przypadających w 2017 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 4,88%. 
Jednakże istnieje potencjalne zagrożenie jego naruszenia, gdyż różnica pomiędzy wskaźnikiem 
dopuszczalnym a planowanym na 2017 rok wynosi tylko 0,14 %. 
 
W wyniku analizy poszczególnych składników budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy 
finansowej, Komisja Budżetowo-Gospodarcza zgłasza do Burmistrza poniższe wnioski celem 
uwzględnienia ich i wprowadzenia poprawek do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 
2017 rok: 
1. Zmniejszenie środków finansowych w poniższych zadaniach inwestycyjnych: 

1) Budowa chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne 
Sulinowo - o kwotę 80.000,00zł, 

2) Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie - o kwotę 20.000,00zł, 
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3) Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy - o kwotę 23.000,00zł, 
4) Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych - o kwotę 10.000,00zł, 
5) Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile - o kwotę 

20.000,00zł. 
2. Przesunięcie powyższych środków finansowych w łącznej wysokości 153.000,00zł na zadanie 

inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych. Środki finansowe po dokonaniu 
zmian w łącznej wysokości 353.000,00zł przeznaczyć na wykonanie dokumentacji 
projektowej związanej z budową drogi w miejscowości Piława z Programu Województwa 
Zachodniopomorskiego Budowy Dróg do Gruntów Rolnych oraz na remonty dróg położonych 
na terenach wiejskich.  

3. Likwidacja 2 etatów w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
Do pozostałych pozycji projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok oraz projektu 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030 Komisja 
Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła zastrzeżeń i wydała opinię pozytywną. 
Opinia komisji została wydana w drodze głosowania - za głosowało 3 członków komisji, 
wstrzymało się od głosu 2 członków komisji.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że usłyszeliśmy opinię Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej, która proponuje poprawki. Po tym zwrócił się do Pani Burmistrz 
Bornego Sulinowa o przedstawienie stanowiska w sprawie zmian postulowanych w opinii Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, że na temat budżetu dyskutowano 
wczoraj i na poprzednim klubie. Na spotkaniu wyjaśniono, że i tak przesuwamy te pieniądze na 
drogi. W tym roku, jak mówiła wcześniej, przesunięto 103.000,00zł za akceptacją Rady Miejskiej. 
Warto by było drogę w Piławie w ramach nowego budżetu zrobić, dlatego należy przejść do 
projektowania i tę sprawę omówiła z Kierownikiem Referatu Inwestycji. Powiedziała, że jeżeli 
dzisiaj te poprawki zostaną wprowadzone, zakłóci to całą strukturę opracowanego projektu 
budżetu i trzeba będzie poprawić wszystkie załączniki. Dlatego zwróciła się do radnych z prośbą, 
żeby tych poprawek nie przegłosować. Zapewniła, że będzie miała na uwadze i na sesji  
w miesiącu lutym będzie można wprowadzić zmiany do budżetu. Prosiła również o to, żeby radni 
zgadzali się na przesunięcia, które będą proponowane, a dotyczyć one będą dróg, wymiany 
instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Dąbiu. Na pewno będziemy mądrze  
gospodarować, a gdy pojawi się możliwość zainwestowania w drogi, będziemy to robić. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-
Gospodarczej o przedstawienie jeszcze raz poprawek do projektu budżetu gminy na 2017 rok 
wypracowanych przez komisję. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel ponownie przeczytał wnioski 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok: 
1. Zmniejszenie środków finansowych w poniższych zadaniach inwestycyjnych: 

1) Budowa chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne 
Sulinowo - o kwotę 80.000,00zł, 

2) Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie - o kwotę 20.000,00zł, 
3) Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy - o kwotę 23.000,00zł, 
4) Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych - o kwotę 10.000,00zł, 
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5) Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile - o kwotę 
20.000,00zł. 

2. Przesunięcie powyższych środków finansowych w łącznej wysokości 153.000,00zł na zadanie 
inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych. Środki finansowe po dokonaniu 
zmian w łącznej wysokości 353.000,00zł przeznaczyć na wykonanie dokumentacji 
projektowej związanej z budową drogi w miejscowości Piława z Programu Województwa 
Zachodniopomorskiego Budowy Dróg do Gruntów Rolnych oraz na remonty dróg położonych 
na terenach wiejskich.  

3. Likwidacja 2 etatów w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos  
w dyskusji na temat zaproponowanych zmian. 
 
Głosu w dyskusji nie zabierano 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie kolejno wnioski zgłoszone 
przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą: 
 
1. Zmniejszenie środków finansowych z zadania inwestycyjnego "Budowa chodników, placów  

i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo" - o kwotę 80.000,00zł:  za głosowało 2 radnych,  przeciw głosowało 11 radnych,  wstrzymał się od głosu 1 radny. 
Wniosek został odrzucony. 
 

2. Zmniejszenie środków finansowych z zadania inwestycyjnego "Rodzinna Strefa Aktywnego 
Wypoczynku w Bornem Sulinowie" - o kwotę 20.000,00zł:  za głosowało 3 radnych,  przeciw głosowało 10 radnych,  wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Wniosek został odrzucony. 
 

3. Zmniejszenie środków finansowych z zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie 
rekreacyjne terenu gminy" - o kwotę 23.000,00zł:  za głosowało 3 radnych,  przeciw głosowało 10 radnych,  wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Wniosek został odrzucony. 
 

4. Zmniejszenie środków finansowych z zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie placów  
i skwerów publicznych" - o kwotę 10.000,00zł:  za głosowało 2 radnych,  przeciw głosowało 10 radnych ,  wstrzymało się od głosu 2 radnych. 

Wniosek został odrzucony. 
 

5. Zmniejszenie środków finansowych z zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie sportowo-
turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile" - o kwotę 20.000,00zł:  za głosowało 2 radnych,  przeciw głosowało 10 radnych, 
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 wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
Wniosek został odrzucony. 
 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, iż w związku z odrzuceniem przez Radę 
Miejską wniosków dotyczących zmniejszenia środków finansowych w pięciu zadaniach 
inwestycyjnych - głosowanie nad wnioskiem o przesunięcie środków finansowych w łącznej 
wysokości 153.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych stało 
się bezprzedmiotowe, bowiem zapis ten stracił aktualność. 

 
Po tym przeszedł do trzeciego wniosku Komisji Budżetowo-Gospodarczej dotyczącego likwidacji 
2 etatów w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie. Powiedział, że ta poprawka nie jest 
bezpośrednio związana z budżetem, jest bardzo nieprecyzyjna, ale chciałby, żeby ją 
przegłosowano. 
 
W sprawie tego wniosku głos zabrał radny Mariusz Gorgol, który powiedział, że jeżeli ktoś 
zgłasza poprawkę zmniejszenia kwoty na utrzymanie 2 strażników, to powinien podać kwotę i co 
z tymi pieniędzmi zrobić, na jakie zadanie te środki przeznaczyć. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział jeszcze raz, iż wniosek ten nie jest 
doprecyzowany, ale rozumie, że intencją wypracowanego stanowiska komisji było 
wygenerowanie oszczędności przy likwidacji 2 etatów w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie  
i przeznaczenie tych środków na cel, o którym była mowa wcześniej. Jednak nie zostało 
sprecyzowane z jakiego paragrafu i w jakiej wysokości. Nie wie, jak z tego wybrnąć i czy ten 
wniosek podlega głosowaniu. W związku z powyższym zwrócił się do radcy prawnego  
o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki powiedział, iż jego zdaniem wniosek powinien zostać 
przegłosowany. Nie jest to poprawka do budżetu, tylko wniosek komisji dla Rady Miejskiej co do 
dalszego postępowania przez Burmistrza. Jest możliwe przegłosowanie tego wniosku jako 
zmniejszenie w przyszłości wydatków budżetu o kwotę wynikającą z likwidacji 2 etatów w Straży 
Miejskiej. 
 
Radny Mariusz Gorgol zauważył, że nie znamy kwoty. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel stwierdził, że przecież komisja 
nie będzie liczyła kwoty, bo od tego jest księgowość. Jako komisja stwierdzają tylko, że chcą 
zmniejszyć liczbę etatów w Straży Miejskiej i mogą taki wniosek zgłosić. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że w zasadzie jest to poprawka intencyjna. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, że w takim razie należało wprowadzić to jako punkt 
dodatkowy do porządku obrad. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, jaka jest opinia Burmistrza na temat likwidacji 
2 etatów w Straży Miejskiej. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że swoje opinie wyrażała  
i dyskutowała z radnymi. Wysłuchała wniosków, znalazła tymczasowe polubowne rozwiązanie, 
proponując w projekcie budżetu gminy na rok 2017 zdjęcie 1 etatu w Straży Miejskiej 
wyliczonego na kwotę 42.000,00zł. 
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Radny Mariusz Gorgol złożył wniosek o przeniesienie poprawki dotyczącej likwidacji etatów  
w Straży Miejskiej na następne posiedzenie Rady Miejskiej skoro nie podano kwoty.  
 
Radny Arkadiusz Malarski zauważył, że powstaje teraz pytanie, czy dodatkowe 2 etaty, czy razem 
z tym, który jest już ujęty w projekcie budżetu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że padła propozycja, bowiem 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o przeniesienie poprawki dotyczącej 
likwidacji etatów w Straży Miejskiej na kolejne posiedzenie Rady Miejskiej. Wydaje mu się, że to 
jest pewien kompromis. Pani Burmistrz przedstawiła opinię, że w projekcie budżetu gminy na rok 
2017 została ujęta likwidacja 1 etatu, a Komisja Budżetowo-Gospodarcza tego nie określiła.  
W zasadzie wniosek komisji powinien dotyczyć likwidacji 1 etatu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że w budżecie jest 
zaznaczona likwidacja 1 etatu, natomiast komisja występuje o likwidację 2 etatów. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że nie ma zdania w tym temacie. 
Zmniejszenie etatów spowoduje pracę Straży Miejskiej od godz. 7-tej do godz. 15-tej, czyli  
w godzinach pracy Urzędu i nad tym radni niech się pochylą. Ona jest od tego, żeby pewne rzeczy 
wykonać. Zaproponowała zmniejszenie o 1 etat, znajdując na początek jakiś konsensus.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem, co w takim 
razie należy przeprowadzić. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki przypomniał, że mówił o przegłosowaniu wniosku nie jako 
poprawki do budżetu, tylko do dalszego postępowania jako intencyjne działanie Rady Miejskiej, 
tj. czy Rada zgadza się z wnioskiem Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 
 
Radny Mariusz Gorgol zacytował ppkt 6 w brzmieniu: "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;". Zaznaczył, że mówimy o kwotach pieniężnych, a nie mówimy co 
chcemy zrobić w przyszłości. Dzisiaj jest tak, że jak coś zawrzemy, to będzie to poprawka, którą 
będzie musiała wprowadzić Skarbnik Gminy i zmienić budowę i konstrukcję budżetu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kompromis jaki możemy dzisiaj uzyskać 
jest taki, żeby Komisja Budżetowo-Gospodarcza wycofała poprawkę. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja nie 
będzie obliczać kwoty, bo nie jest w stanie tego obliczyć. Jeżeli składają taki wniosek, to dla nich 
jest to jednoznaczne. On nie siedzi w księgowości. 
 
Radny Mariusz Gorgol zapytał, to na podstawie czego komisja wyliczyła poprzednie wnioski,  
z księżyca, czy miała konkretny cel przeznaczenia tych pieniędzy, tj. na jaką drogę, jaką dziurę 
zapchać. Skoro wnosi się poprawkę, to chyba na jakiś konkretny cel. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki powiedział, że skoro radny Gorgol zgłosił wniosek o przeniesienie 
głosowania nad poprawką Komisji Budżetowo-Gospodarczej dotyczącą zmniejszenia etatów  
w Straży Miejskiej, prosił o przegłosowanie tego wniosku. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radny Mariusz Gorgol złożył wniosek  
o przeniesienie głosowania nad poprawką dotyczącą zmniejszenia etatów w Straży Miejskiej na 
następną sesję Rady Miejskiej, bowiem nie znamy kwot w zakresie zmiany budżetu gminy. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że w projekcie budżetu gminy na rok 
2017 ujęto kwotę likwidacji 1 etatu w Straży Miejskiej tylko i wyłącznie na podstawie 
wynagrodzenia. Likwidacja 2 etatów spowoduje jakieś inne kwoty związane z wyposażeniem 
stanowiska czy umundurowaniem. Po tym powiedziała, że nie było do budżetu poprawki 
zmieniającej kwotę wyjściową, zamykającej dochody i wydatki. Rozumie, że był to wniosek 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej wyrażony w opinii do zrealizowania na przyszłość. Jeżeli radni 
zdecydują o likwidacji jeszcze jednego etatu w Straży Miejskiej, a to się wiąże z finansami, to 
będzie musiała obliczyć i na sesję dać uchwałę o dochodzie w postaci takiej i takiej, i zwiększaniu 
po jakiejś stronie, o której będzie decydować Rada Miejska a nie Burmistrz. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że w takiej sytuacji i po tych wyjaśnieniach, 
nie pozostaje mu nic innego, jak tylko odrzucić proponowany wniosek i pochylenie się nad nim  
w przyszłości w ściśle sprecyzowanej formie przewidzianej prawem. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2017 w treści 
przedstawionej przez Burmistrza: 
- za głosowało 13 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XXXI/329/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2017 została podjęta i stanowi 
załącznik nr 26 do protokołu.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski pogratulował Pani Burmistrz i powiedział, iż wie, że 
przyszło to niełatwo. W takich dyskusjach jak dzisiaj czasami zastanawia się, gdzie on jest. 
Czasami bolesne sprawy, które są poruszane, bolą podwójnie, bo to co starają się zrobić - to 
starają się zrobić więcej niż w danej chwili jest możliwe. Słowa, które dzisiaj usłyszał, napawają 
go refleksją, że robią wszystko źle. Zwracając się do obecnych powiedział, że te podziały, które 
chcą wywołać, nie są dobre dla nikogo i nie służą nikomu. W okresie świąt powinniśmy brać 
miarę i odpowiedzialność za słowa, które dzisiaj padają. Można powiedzieć wszystko, ale czasami 
warto się zastanowić nad tym, co się mówi i najpierw sprawdzić. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska podziękowała za przyjęcie budżetu i powiedziała, że 
zaprojektujemy na pewno drogę w Piławie i zrobi wszystko, żeby tę drogę zrobić w 2017 r.,  
a drogę w Radaczu w 2018 r. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Sesję opuścił radny Dariusz Palicki - aktualnie w obradach uczestniczyło 13 radnych. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Uchwalenie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030.". 
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Ad 12.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały został dostosowany do 
wymogów Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie z wydaną opinią. Po tym przeczytał treść 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2017-2030 i zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do 
Wiceprzewodniczącego RM Zbigniewa Maltańskiego o zapoznanie z treścią opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2017-2034. 
 
Wiceprzewodniczący RM Zbigniew Maltański przeczytał treść uchwały Nr CXXI.466.Z.2016 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2016 r.  
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 
2017-2030: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/330/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2017-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  
 
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 Mariusz Gorgol stwierdził, iż słyszał, że kampania wyborcza zaczyna się za 1,5 roku, 

ale widzi, że już się zaczęła, chyba że o czymś nie wie. Powiedział, iż radna Lis gromko 
huczała na Panią Burmistrz, na Radę Miejską jak to się dzieje, że inwestycje przeprowadza się 
tylko w Bornem Sulinowie - 85%. Przypomniał radnej Lis podpunkty 7, 8 i 9 w punkcie 10 
porządku obrad pn. "Podjęcie uchwał" i stwierdził, iż nie rozumie dlaczego głosowała za 
przyjęciem budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok. Uchwały ujęte jako ppkt 7, 8 i 9 są 
to uchwały, które mówią o inwestycjach w Bornem Sulinowie. Uważa, że trzeba być 
konsekwentnym i trzeba było powiedzieć radnym, że nie będzie Pani głosowała za tym 
budżetem, tj. wstrzymać się od głosu albo być przeciwna. Teraz wychodzi na to, że co innego 
mówi i co innego robi. Przeprosił za swoje oburzenie. Wszyscy wiemy, jak są dzielone 
pieniądze w budżecie, w poprzednich budżetach i w przyszłym, jak mają być lokowane środki.  
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Inwestycji nie wymyśla się na dzisiaj, bo one są ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  
i tam Radacz jest ujęty, Piława też. Prosił, żeby być konsekwentnym w przyszłości. Nie wie, 
kto z radnych powiedział Panu Natkańskiemu, że jest tak ograniczona możliwość debaty na 
temat Straży Miejskiej, bo cały czas nad tym dyskutujemy jak ma ta Straż Miejska 
funkcjonować i czy w ogóle ma funkcjonować. Prosił jeszcze raz, żeby zastanowić się nad 
swoimi słowami i co mówimy, oraz komu je mówimy.  
  Radny Henryk Sigiel powiedział, że nie można w ten sposób rozmawiać. Osoba, która 
wypowiada się w ten sposób to nie znaczy, że nie może zmienić zdania i inaczej się 
wypowiadać. Tu nie jesteśmy w jakiejś szkole, że ma być tak, a tu tak.  
  Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że ten rok kończy się dla niej 
smutno w sprawach bardzo osobistych. Nie będzie obecna na pożegnaniu Starego Roku przed 
Ratuszem i ma nadzieję, że radni z Bornego Sulinowa ją zastąpią. Po tym podziękowała 
wszystkim radnym za współpracę, za głosy konstruktywnej  krytyki, za zadawane pytania, za 
podejmowane decyzje, chociaż i tak za wszystko w oczach opinii odpowiada Burmistrz. 
Natomiast Burmistrz tak naprawdę nie może decydować o pieniądzach w sposób dowolny. To 
radni podejmują te najważniejsze decyzje i te bieżące i te strategiczne w wieloletnich planach 
inwestycyjnych i finansowych i w prognozach. Ma nadzieję, że rzeczywiście wszyscy 
pracujemy dla dobra całej gminy i tak jak Przewodniczący RM powiedział boli, bo robią 
częstokroć więcej i czasami ponad siły w nadziei, że ktoś to zauważy. Na koniec 
podziękowała za kolejny rok współpracy i wyraziła nadzieję, że nadchodzący rok nie będzie 
gorszy. Życzyła, żeby każdy dzień nowego roku był lepszy od najgorszego w roku minionym. 
  Radny Mariusz Gorgol przeprosił radną Irenę Lis za ton wypowiedzi, ale powiedział co myśli. 
Ma taki podniosły głos, a jest człowiekiem impulsywnym. 

 
 
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 powiedział, że planowana Sesja Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie odbędzie się 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 14.30. 
Tematem sesji będzie m.in. uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2017 
rok oraz planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej na 2017 rok. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. "Zamknięcie 
sesji.". 
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Ad 15. 
 Przed zamknięciem sesji Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski złożył życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, żeby był to czas spokojnych rodzinnych emocji  
i bardzo pozytywnych. W przyszłości, żebyśmy umieli się różnić i nad kolejnymi budżetami oraz 
kolejnymi wyzwaniami, przed którymi stajemy, mieli tylko dylematy - zostaje nam za dużo 
pieniędzy w budżecie. Chciałby, żeby marzenia, które każdy ma ziściły się, a zdrowie dopisywało. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXXI Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 17.40. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 


