
P R O T O K Ó Ł   Nr LI/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 27 września 2018 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
LI (51) Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 27 września 2018 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, 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 12 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 bądź 
wnioski do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad w pkt 12 „Podjęcie uchwał w sprawach” projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Powiedziała, że projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą  
i Komisję Rozwoju. 
 
Więcej wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
Burmistrza dotyczący wprowadzenia do porządku obrad w pkt 12 „Podjęcie uchwał w 
sprawach” projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 
Borne Sulinowo – jako ppkt 16: 
 za głosowało 12 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2018 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XLVIII/2018 z 27.06.2018 r., 

Nr XLIX/2018 z 3.08.2018 r. i Nr L/2018 z 6.09.2018 r.). 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
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6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 roku.  
10. Informacja Burmistrza na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności. 
11. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2018 roku. 
 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 564m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej 
działką nr 277/3 w m. Silnowo); 

2) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 235m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej 
działką nr 277/3 w m. Silnowo); 

3) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 1182m2 z nieruchomości oznaczonej działką  
nr 3/27 w m. Borne Sulinowo); 

4) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 128m2 z nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej działką nr 1/2 w m. Borne Sulinowo); 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 800m2 z nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej działką nr 43/15 w m. Borne Sulinowo); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 600m2 z nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej działką nr 4/9 w m. Borne Sulinowo); 

7) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo; 
8) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowej instytucji kultury 

Gminy Borne Sulinowo działającej pod nazwą „Ośrodek Kultury w Bornem Sulinowie”; 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie; 
10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy 

komunalnych w Gminie Borne Sulinowo; 
11) powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Odpadami spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy Borne 
Sulinowo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy wykonawczej; 

12) powierzenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa uprawnienia do ustalenia wysokości opłaty 
za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej; 

13) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
14) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok; 
15) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na 

lata 2018-2030; 
16) określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokoły poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej były wyłożone do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z ich treścią. 
Zapytał, czy są uwagi do protokołów Nr XLVIII/2018 z 27.06.2018 r., Nr XLIX/2018  
z 3.08.2018 r. i Nr L/2018 z 6.09.2018 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie Nr XLVIII/2018 z 27.06.2018 r., Nr XLIX/2018 z 3.08.2018 r. i Nr L/2018 
z 6.09.2018 r.: 
 za głosowało 12 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XLVIII/2018 z 27.06.2018 r., 
Nr XLIX/2018 z 3.08.2018 r. i Nr L/2018 z 6.09.2018 r. zostały przyjęte 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 wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję radni 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. 
 
Po tym 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 wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 2 posiedzenia, których tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Ocena funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 

Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności na podstawie informacji 
Burmistrza. 

2. Ocena realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 roku. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 6 września 2018 r.  
oraz zwołanej na dzień 27 września 2018 r.  

 
Komisja Rozwoju odbyła 2 posiedzenia, których tematem było: 
1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie  

z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności (np. gospodarka ciepłownicza, 
gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarowanie cmentarzami komunalnymi  
i usługi pozostałe). 

2. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 r. w zakresie działania 
komisji. 

3. Rozwój Gminy Borne Sulinowo w obszarze turystyki i sportu - wybrane projekty (budowa 
strzelnicy, zagospodarowanie nadbrzeża jeziora Pile, zagospodarowanie fortyfikacji „Wału 
Pomorskiego” w ramach projektu pn. „Historia Wśród Przyrody”). 

4. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok  
- w zakresie działania komisji. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji, będących przedmiotem Sesji 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na 
dzień 6 września 2018 r. oraz zwołanej na dzień 27 września 2018 r. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie, na którym analizowano wykonanie budżetu Gminy 
Borne Sulinowo za I półrocze 2018 r. 
 
W dniach 3 sierpnia oraz 6 września br. odbyły się sesje Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
zwołane na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa. 
 
Tematem tych sesji było podjęcie uchwał w sprawach: 
 
1) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 miesiąca nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 26/2  
i nr 26/5 w m. Borne Sulinowo); 

2) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 miesiąca nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 45000 m2 wydzielonej z nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 10/5 w m. Borne Sulinowo); 
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3) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 miesięcy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 7/261  
w m. Borne Sulinowo); 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej  
w obrębie Kiełpino; 

5) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu; 
6) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych; 
7) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Borne Sulinowo; 
8) utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej  

w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast; 

9) odwołania drugiego delegata do reprezentowania Gminy Borne Sulinowo w Związku Miast  
i Gmin Dorzecza Parsęty; 

10) wniesienia zażalenia na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2018r. nr BD.RET.070.117.2018.AB. 

 
W dniu 4 lipca br. wpłynęły dwa wnioski Prokuratora Rejonowego w Szczecinku o zmianę przez 
Radę Miejską w Bornem Sulinowie dwóch uchwał tj.: 
 
1) uchwały Nr XXXV/410/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu 

samorządowej instytucji kultury Gminy Borne Sulinowo działającej pod nazwą „Ośrodek 
Kultury w Bornem Sulinowie” poprzez zmianę §8 ust. 2 załącznika do uchwały; 

2) uchwały Nr XXVIII/350/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie Statutu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie poprzez uchylenie w załączniku do uchwały  
§ 4 pkt 2 i § 14. 

 
Udzieliłem odpowiedzi, że Rada Miejska w Bornem Sulinowie dokona stosownych zmian 
powyższych uchwał na najbliższej sesji.  
Informuję, że w porządku dzisiejszej sesji ujęto projekty uchwał, o zmianę których wnioskował 
Prokurator Rejonowy w Szczecinku. 
 
W dniu 8 września br. radni Dariusz Palicki i Mirosław Szeligowski uczestniczyli  
w Narodowym Czytaniu "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, zorganizowanym przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w auli Budynku Kulturalno-Oświatowego w Bornem Sulinowie. 
 
W dniu 15 września br. radni uczestniczyli w Dożynkach Gminnych, które odbyły się  
w miejscowości Łączno. 
 
W dniu 21 września br. wspólnie z Panią Burmistrz, Zastępcą Burmistrza i Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w uroczystościach pożegnalnych Bogumiła Turowskiego  
w Szczecinie.”. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
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Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrała Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka, która poruszyła następujące problemy: 
 
1. Mieszkańcy bloków nr 13, 14, 15, 16 oraz budynków nr 22 i 24 w Radaczu (35 rodzin) 

zwrócili się do Urzędu Miejskiego o utwardzenie kawałka około 300 m drobnym grysem czy 
tłuczniem, bo ich zalewa. Poinformowała, że Pani Burmistrz i Zastępca Burmistrza byli  
u niej w sołectwie na spotkaniu i ten temat był podejmowany. Na tym terenie znajduje się też 
gminne szambo. Tyle lat ile ona mieszka w Radaczu, mieszkańcy zawsze sami sobie radzili, 
ale teraz są starzy, schorowani i proszą o pomoc w utwardzeniu tego terenu. Prosiła, żeby 
przychylnie podejść do tych mieszkańców. 

2. Mieszkańcy mniejszych budynków, gdzie jest stary chodnik jeszcze z czasów PGR-ów, 
proszą nawet nie o nowy chodnik, a o jego przełożenie. Mieszka tam osoba, która jeździ na 
wózku inwalidzkim i nie może przejechać. Dzieci idąc się potykają, bo te płytki są bardzo 
wypaczone przez tyle lat. Różnica między jedną a drugą płytką czy do odśnieżania czy do 
przejścia, jest ciężka, szczególnie dla dzieci, które tamtędy idą na przystanek. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska przyznała, iż rzeczywiście będąc na spotkaniu  
z mieszkańcami przeszła się w te rejony, był z nią też Zastępca Burmistrza. Powiedziała, że to 
nie jest sprawa dla Rady Miejskiej, a są to wytyczne ewentualnie do przyszłorocznego budżetu 
Gminy Borne Sulinowo. Kawałek drogi, o którym mówiła Pani sołtys, to kawałek do szamba –
gminna posesja, a reszta to prywatne posesje. Jeżeli chodzi o chodnik a będzie taka potrzeba, to 
też jest propozycja do przyszłorocznego budżetu. Zauważyła, że to nigdy nie było brane pod 
uwagę, bo nikt takiej propozycji nie składał. Sami złożyli propozycję mieszkańcom i obietnicę, 
że jeszcze do wyborów, jeżeli Starostwo zacznie robić po stronie powiatowej chodnik, to 
połączymy chodnik z naszą działką gminną i do Kościoła ten kawałek pociągniemy, żeby 
stanowiło całość. Nie obiecuje nic, ale to są kompetencje burmistrza, a nie Rady Miejskiej, z tym 
tylko, że radni przyjęli to do wiadomości. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za krótką i kompetentną 
odpowiedź. 
 
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 pn. "Wolna Trybuna" głosu nie zabierano. 
  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Ocena wykonania 
budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 roku.”. 
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Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni w ustawowym terminie,  
tj. do 31 sierpnia 2018 r. otrzymali informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne 
Sulinowo, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz  
o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora 
samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Radni otrzymali także kserokopię uchwały Nr CCCXLIX.611.2018 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wydania 
opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za pierwsze półrocze 
2018 r. Opinia jest pozytywna. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Informacje były przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju. 

 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczących 
poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie o przedstawienie opinii  
o wykonaniu budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 r. 
Powiedział też, że radny Mariusz Gorgol spóźni się na obrady, w związku z czym opinię Komisji 
Rewizyjnej przedstawi członek tejże komisji radny Andrzej Fic. 
 
Radny Andrzej Fic przeczytał opinię Komisji Rewizyjnej o następującej treści: 

„Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r. analizowała wykonanie 
budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 r. na podstawie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu, przedstawionej przez Burmistrza Bornego Sulinowa. 

Analizując informacje z przebiegu wykonania budżetu gminy Borne Sulinowo,  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz o przebiegu 
wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym 
instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej, Komisja nie wniosła uwag do sprawozdań 
sporządzonych przez Urząd Miejski, placówki oświatowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Kultury i Rekreacji, Miejską 
Bibliotekę Publiczną i Zespół Opieki Zdrowotnej.  

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. została 
sporządzona zgodnie z wymogami uchwały Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 30 czerwca 2011 r., w której został określony zakres i forma przedmiotowej informacji. 

Dochody budżetowe na plan 45.436.105,98zł zrealizowano w kwocie 24.967.467,54zł,  
co stanowi 54,95% wykonania. 

Dochody bieżące na plan 42.027.104,21zł wyniosły 24.264.983,94zł, co stanowi 57,74% 
planu. 

Dochody majątkowe na plan 3.409.001,77zł wyniosły 702.483,60zł, co stanowi 20,61% 
planu. 

Wydatki budżetowe na plan 45.174.360,98zł wykonano w kwocie 21.432.820,22zł,  
co stanowi 47,44% wykonania. 

Wydatki bieżące na planowane 38.931.879,40zł wyniosły 20.721.216,19zł, co stanowi 
53,23% planu. 

Wydatki majątkowe na planowane 6.242.481,58zł wyniosły 711.604,03zł, co stanowi 
11,40% planu. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wykonanie dochodów i wydatków jest poprawne, 
poza niektórymi działami, rozdziałami i paragrafami, w których nastąpiły przekroczenia ponad 
50% po stronie wydatków bądź wykonanie było mniejsze niż 50% po stronie dochodów.  
Powyższe przypadki zostały opisane w wyjaśnieniach zawierających przyczyny ich powstania. 
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Ogółem budżet Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 r. zamknął się nadwyżką  
w wysokości 3.534.647,32zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.  
W I półroczu 2018 r. zrealizowane dochody bieżące przewyższyły wykonane wydatki bieżące 
uzyskując nadwyżkę w wysokości 3.534.647,32zł. Powyższy fakt komisja ocenia pozytywnie, 
bowiem nie naruszono przepisów określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Dużą bolączką od wielu lat jest bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu 
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2018 r. na 
plan 147.061,32zł dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 33.154,03zł, co stanowi 23% 
planu. Natomiast należności gminy z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosły 
2.276.532,21zł. Należności te wzrosły w stosunku do końca roku 2017 o 59.711,33zł.  
Pomimo podejmowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej starań i działań  
w zakresie odzyskania należności z tego tytułu, a kwoty te są ściągane przez Komorników, 
zwrócone kwoty są niewielkie. 
Z wypowiedzi Skarbnika Gminy wynikało, że Gmina nie widzi możliwości zintensyfikowania 
działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot i zmniejszenia poziomu zaległości  
z tego tytułu. 

Komisja analizowała także tabelaryczne zestawienie należności za I półrocze 2018 r.  
Ogółem kwota należności wyniosła 13.483.421,23zł, w tym wymagalnych 6.780.536,13zł.  
Z omówienia wykonania budżetu gminy wynika, że największe należności występują z tytułu 
podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych tj. 2.919.315,21zł, a z kwoty tej około 
2.440.000,00zł stanowią podatki, gdzie spłata przez dłużników jest zagrożona lub których 
wyegzekwowanie stwarza trudności (jest prowadzone długotrwałe postępowanie egzekucyjne).  
W wyniku postępowania egzekucyjnego do końca czerwca 2018 r. tytułem zaległości z lat 
ubiegłych odzyskano środki finansowe w kwocie 111.970,73zł. 

W celu likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat, w I półroczu 2018r. wystawiono  
816 upomnień na zaległości podatkowe, 207 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, 
200 upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 90 tytułów 
wykonawczych na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Dokonano także zabezpieczenia wierzytelności w postaci wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 
69.091,00zł. Zdaniem komisji świadczy to o tym, że Gmina Borne Sulinowo podejmuje wszelkie 
starania, aby wyegzekwować należności wymagalne. 

Analizując zobowiązania za I półrocze 2018 r. stwierdzono, że łączna kwota tych 
zobowiązań wyniosła 1.942.107,44zł i zmalały w stosunku do końca 2017 roku  
o 1.276.702,94zł. Wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.995,31zł niezawinione przez 
jednostkę z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń z pomocy społecznej. 

Z analizy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2018 r. wynika, że wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 
21.438,00zł w związku ze zmianą rozchodów o tę samą kwotę tytułem spłaty pożyczki  
w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa siłowni 
zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława.  

Łączna kwota przypadających w 2018 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi  
w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych oraz 
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych 
dochodów ogółem budżetu, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła 
dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi 
4,45%, a planowany na 2018 rok stanowi 4,38%.  
 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Borne Sulinowo za I półrocze 2018 r. zostały dołączone zaświadczenia z Urzędu Skarbowego  
o niezaleganiu w podatkach oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu  
w opłacaniu składek od wszystkich podległych jednostek.  
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Reasumując Komisja Rewizyjna przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 r. przedłożoną przez Burmistrza Bornego Sulinowa.”. 

Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

 „Analizując informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo  
za I półrocze 2018 r. Komisja Budżetowo-Gospodarcza stwierdziła, że kwoty dochodów  
i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2018 rok, podjętymi w I półroczu br.  

W realizacji wydatków nie zauważono przypadków naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych.  

W I półroczu 2018 r. wystąpiły przypadki niewykonania w 50% dochodów  
w niektórych działach, rozdziałach i paragrafach spowodowane niższym niż zaplanowano 
wpływem dochodów na rachunek budżetu gminy. Wystąpiły również przekroczenia wykonania 
wydatków budżetowych ponad 50%. Przyczyny ich powstania zostały podane  
w wyjaśnieniach zawartych w omówieniu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo  
za I półrocze 2018 roku. 

Komisja przeanalizowała również dane przedstawione w "Informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 r.". Przedstawione 
w informacji dane pozwalają stwierdzić, że wieloletnia prognoza finansowa jest realizowana 
prawidłowo, a wszystkie dokonane w niej zmiany były związane ze zmianami w budżecie 
Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok.  
 Komisja stwierdziła, że zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota 
przypadających w 2018 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku 
odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat 
kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, nie 
przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który na dzień 30 czerwca 2018 r. 
stanowi 4,45%, a planowany na 2018 rok stanowi 4,38%. 

Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza oceniła pozytywnie realizację budżetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 r.”. 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej 
treści: 

„Budżet Gminy Borne Sulinowo był realizowany w ramach wyznaczonych uchwałą 
budżetową Nr XLI/461/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych  
w trakcie I półrocza 2018 r. 

Oceniając wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 roku, Komisja 
Rozwoju analizowała dochody i wydatki w działach budżetu dotyczących zakresu działania 
komisji, a mianowicie: zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony 
środowiska, kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury. 

Wykonanie dochodów i wydatków w analizowanych działach klasyfikacji budżetowej 
zamknęło się w granicach 50%. Wszystkie przypadki niewykonania w 50% dochodów, 
ewentualnie  przekroczenia wykonania wydatków powyżej 50%, zostały opisane w omówieniu 
wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 r. z podaniem działu, rozdziału  
i paragrafu oraz przyczyn ich powstania. Powyższe wyjaśnienia komisja przyjęła, nie wnosząc 
uwag.  
Przy realizacji budżetu Gminy przestrzegano równowagi budżetowej. 
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 Reasumując Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie realizację budżetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2018 r. w opiniowanym zakresie.”. 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają uwagi lub pytania 
do przedstawionych informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Informacja 
Burmistrza na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  
w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności.”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że wszyscy radni otrzymali wyczerpującą 
informację Burmistrza Bornego Sulinowa o funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. w Bornem Sulinowie za okres od stycznia do lipca 2018 r. 
Zauważył, że jest to spółka, której właścicielem w 100% jest Gmina Borne Sulinowo. Spółka nie 
przysparza problemów i się rozwija. 
Poinformował, że tematem zajmowały się Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Komisja 
Rozwoju. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o przedstawienie opinii na temat 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 „Komisja Budżetowo-Gospodarcza na posiedzeniu zapoznała się z informacją pisemną na 
temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie 
za okres od stycznia do lipca 2018 r., zawierającą podstawowe informacje na temat przedmiotu 
działalności spółki, sytuacji finansowej spółki, w tym o przychodach i kosztach  
w poszczególnych zakresach działalności oraz o zaciągniętych kredytach i pożyczkach. 
Z przedstawionych danych wynikało, że Spółka na 2018 rok planuje zysk w kwocie 
140.000,00zł.  
 Kondycja finansowa Spółki jest stabilna, spółka dokonuje na bieżąco zakupu sprzętu 
technicznego niezbędnego do lepszej i efektywniejszej realizacji zadań własnych gminy  
w celu zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Borne Sulinowo.  
 Spółka nie generuje strat, bowiem koszty są kalkulowane w sposób racjonalny,  
a osiągane dochody pozwalają na prowadzenie niezakłóconej działalności, a także zachowanie 
płynności finansowej. 
 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie opiniuje dotychczasową 
działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
W trakcie przedstawiania opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej na obrady przybył radny 
Mariusz Gorgol – aktualnie w sesji uczestniczyło 13 radnych. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 

„Komisja Rozwoju zapoznała się z przedstawioną pisemną informacją o funkcjonowaniu 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za okres od stycznia 
do lipca 2018 roku oraz uzyskała wiele wyczerpujących informacji od Burmistrza Bornego 
Sulinowa oraz Prezesa Zarządu PUK na temat charakteru działalności, sytuacji finansowej 
spółki, planów oraz zamierzeń na przyszłość. 

Prowadzona przez spółkę działalność to przede wszystkim wykonywanie zadań własnych 
Gminy Borne Sulinowo w celu zaspokajania potrzeb jej mieszkańców. Spółka realizując zadania 
na rzecz mieszkańców kieruje się ich dobrem, a nie osiągnięciem maksymalnego zysku. 
Natomiast koszty są kalkulowane w sposób racjonalny, tak aby Spółka nie generowała strat i nie 
utraciła płynności finansowej. 
Spółka część zadań, szczególnie inwestycyjnych, realizuje za pomocą pożyczek i kredytów, ale 
w takim celu zaciągnięte - zdaniem komisji - nie budzą większych zastrzeżeń tym bardziej, że 
spółka posiada płynność finansową i na bieżąco oraz terminowo reguluje te zobowiązania. 
Głównym źródłem dochodów Spółki jest gospodarka ciepłownicza, gospodarka odpadami  
i gospodarka komunalna.  
Spółka podjęła starania w kierunku pozyskania środków zewnętrznych na budowę nowej 
kotłowni miejskiej zasilanej biomasą wraz z przyłączeniem do sieci.  
Uzyskano informację, że jest dużo chętnych do przyłączenia się do sieci cieplnej, jednak 
istniejąca kotłownia, której sprawność oscyluje w granicach 50%, nie posiada wystarczającej 
mocy cieplnej, aby zapewnić odpowiednią ilość energii cieplnej, a tym samym pełne 
bezpieczeństwo z dostarczaniem ciepła dla mieszkańców oraz przedsiębiorców i instytucji. 
Nowa kotłownia będzie zlokalizowana na terenie mniej uciążliwym dla okolicznych 
mieszkańców i pozwoli na zwiększenie liczby odbiorców ciepła systemowego przy równomiernej pracy 
kotłowni działającej z odpowiednią sprawnością - 95%.  
Ważnym przedsięwzięciem Spółki jest budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), które to zadanie będzie realizowane w ramach wspólnego projektu ze 
Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 
wiosna 2019 r. 

Spółka dbając o warunki pracy zatrudnionych pracowników, a także mając na uwadze 
poprawę jakości obsługi klienta, podjęła działania w kierunku utworzenia nowej siedziby 
przedsiębiorstwa, w tym nowej bazy na zaplecze socjalne. Uzyskano informację, że do końca br. 
zostanie zakończony I etap prac, tj. pomieszczenia socjalne dla pracowników, bez biur  
i warsztatu. 

Podsumowując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działalność Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych, uwzględniając przedmiot prowadzonej działalności w zakresie zadań 
własnych gminy.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają uwagi lub pytania 
do informacji dotyczącej funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  
z o.o. w Bornem Sulinowie. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Sprawozdania 
komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2018 roku.”. 
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Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności za I półrocze 2018 r. 
 
Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2018 r. 
przedstawili: 
 
1. Przewodniczący komisji Mariusz Gorgol przeczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

2. Przewodniczący komisji Henryk Sigiel przeczytał sprawozdanie Komisji Budżetowo-
Gospodarczej, które stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

3. Przewodniczący komisji Dariusz Palicki przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, które 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za przedstawienie sprawozdań  
i ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady i przystąpił do realizacji 
pkt 12 pn. „Podjęcie uchwał w sprawach”. W sesji uczestniczyło 12 radnych.   
 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 564m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 277/3  
w m. Silnowo). 
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 12 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/538/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu. 
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12.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 235m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 277/3  
w m. Silnowo). 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 12 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/539/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 1182m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 3/27 w m. Borne 
Sulinowo). 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. 
 
Na obrady powrócił radny Arkadiusz Malarski - aktualnie w sesji uczestniczyło 13 radnych. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 za głosowało 12 radnych, 
 przeciw nie głosował żaden radny,  
 wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr LI/540/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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12.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 128m2 z nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1/2  
w m. Borne Sulinowo). 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 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/541/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu. 
 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 800m2 z nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 43/15  
w m. Borne Sulinowo). 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 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/542/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu. 
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12.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 600m2 z nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 4/9  
w m. Borne Sulinowo). 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 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/543/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo. 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 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/544/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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12.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowej instytucji kultury Gminy Borne 
Sulinowo działającej pod nazwą „Ośrodek Kultury w Bornem Sulinowie”. 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 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/545/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowej instytucji kultury 
Gminy Borne Sulinowo działającej pod nazwą „Ośrodek Kultury w Bornem Sulinowie” 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
12.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 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 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/546/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 
Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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12.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie 
Borne Sulinowo. 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 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/547/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy 
komunalnych w Gminie Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 23 do protokołu. 
 
 
12.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy powierzenia 
spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej. 
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 negatywną. Z informacji uzyskanych na posiedzeniu komisji wynika, że aktualna 
umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo obowiązuje do 30 kwietnia 2019 roku. W umowie z wykonawcą zostały wyznaczone 
trzy miejsca dostarczania odebranych z terenu gminy odpadów: Mirosławiec, Wardyń Górny  
i Rymań. Mając na uwadze odległość, jaka dzieli Borne Sulinowo od powyższych punktów 
odbioru, odpady dostarczane są do Mirosławca, tj. miejscowości położonej najbliżej Bornego 
Sulinowa (odległość wynosi 49 km). Natomiast odległość do Wardynia Górnego wynosi 60 km, 
a więc 11 km więcej, co zwiększyłoby koszty związane z wywozem odpadów. Na chwilę obecną 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie widzi podstawy, szczególnie ekonomicznej, aby odpady 
komunalne były wywożone do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. 
Zdaniem komisji zawarcie umowy wykonawczej na świadczenie usług publicznych  
z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Spółką z o.o. w Wardyniu 
Górnym jest przedwczesne i należy poczekać do czasu zakończenia obowiązującej umowy na 
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odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wskazanym jest też dokonanie 
kalkulacji usług świadczonych przez Spółkę w Wardyniu Górnym. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
negatywnie przedmiotowy projekt uchwały. Na posiedzeniu komisja uzyskała informację, że 
zawarta z wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.  
w Bornem Sulinowie, umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Borne Sulinowo obowiązuje do 30 kwietnia 2019 roku. Wyznaczone są trzy miejsca 
dostarczania odebranych z terenu Gminy Borne Sulinowo odpadów, tj. Mirosławiec, Wardyń 
Górny i Rymań. Chociaż Gmina Borne Sulinowo jest udziałowcem Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Wardyniu Górnym to jednak odpady są dostarczane do Mirosławca,  
tj. miejscowości położonej najbliżej Bornego Sulinowa (odległość wynosi 49 km). Odległość  
z Bornego Sulinowa do Wardynia Górnego wynosi 60 km, co zdaniem komisji wpłynie na 
wzrost kosztów transportu odpadów.  

Mając na uwadze względy ekonomiczne, a także dobro mieszkańców gminy, Komisja 
Rozwoju nie widzi w chwili obecnej uzasadnienia, aby podejmować już we wrześniu 2018r. 
przedmiotową uchwałę, tj. na 7 miesięcy przed upływem terminu obowiązywania zawartej 
umowy. Zdaniem komisji do tematu należy wrócić dopiero w I kwartale 2019 r. po 
ukonstytuowaniu się nowych władz samorządu Gminy Borne Sulinowo. 
 
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 nie głosował żaden radny, 
 przeciw głosowało 13 radnych, 
 głosów wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Odpadami spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy 
Borne Sulinowo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy wykonawczej nie została podjęta. 
Projekt uchwały tym zakresie stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
12.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy powierzenia 
Burmistrzowi Bornego Sulinowa uprawnienia do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie  
z gminnego obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej. 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. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 za głosowało 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/548/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa uprawnienia do ustalenia 
wysokości opłaty za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej – toalety 
miejskiej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
12.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 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 wydała opinię 
negatywną. Zdaniem komisji obowiązujące w Gminie Borne Sulinowo stawki podatkowe są na 
dość wysokim poziomie i dla większości mieszkańców gminy, szczególnie terenów wiejskich, są 
to znaczące kwoty i odczuwalne w budżetach gospodarstw domowych. Dlatego komisja stoi na 
stanowisku, aby pozostawić je na niezmienionym poziomie. Decyzję w zakresie ewentualnego 
wzrostu stawek podatku od nieruchomości, komisja pozostawia nowym władzom samorządu 
gminnego. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Pani Burmistrz, czy chce coś 
powiedzieć. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że Skarbnik Gminy wypowie się na 
ten temat i prosiła o udzielenie jej głosu. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, że dochody z podatków to są podstawowe 
dochody własne gminy. Niepodnoszenie podatków skutkuje tym, że podwyższają się skutki 
obniżenia górnych stawek podatkowych, a co za tym idzie mamy wtedy niższą subwencję 
wyrównawczą z Państwa, czyli pozbawiamy się podwójnie wpływów do budżetu (z tytułu 
podatków i z tytułu subwencji wyrównawczej). 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, że większość z nas jest grupą radnych wieloletnich.  
W ubiegłym roku dyskutowano na temat podwyżek stawek podatkowych i zostały one 
podniesione. Natomiast w tym roku stawki podatku od nieruchomości są podnoszone 
symbolicznie – maksymalnie 9 groszy. Tak jak Pani Skarbnik powiedziała, to są dochody gminy. 
Wie, że wybory się zbliżają i każdy chciałby powiedzieć – nie podwyższamy. Tylko potem skąd 
weźmiemy środki na drogi i na inne inwestycje. Uważa, że systematycznie powinniśmy 
podnosić stawki podatkowe nie maksymalnie a choć trochę. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że otrzymaliśmy dzisiaj dodatkowo 
zestawienie wysokości wzrostu stawek podatkowych. Z tyłu tego zestawienia znajduje się też 
zestawienie wzrostu stawek podatkowych w innych miastach. Borne Sulinowo na tle ościennych 
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gmin plasuje się bardzo dobrze, jeśli chodzi o stawki podatku od nieruchomości, bo nie są tak 
wysokie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że przy każdorazowej kontroli 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, a były już 3 kontrole, w protokołach jest zawsze zapis, że 
gmina zaniechała własnych dochodów o tyle i tyle, z tym, że oni zawsze liczą tą maksymalną 
kwotę. Dlatego powinniśmy te stawki podatkowe podnosić chociaż minimalnie. Zwracając się 
do radnych przypomniała, że sami w ubiegłym roku wnioskowali o podwyższenie tych 
podatków. 
 
Radny Rafał Turlej powiedział, że w projekcie uchwały jest znaczny wzrost podatku od 
budynków pozostałych o 0,90 zł. To właśnie uderza w tych najuboższych mieszkańców, jeśli 
ktoś z nich ma jakiś garaż, stodoły. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, że w przeszłości przez 2 lata stawki podatkowe nie były 
podnoszone i wtedy nikt nic nie mówił. Teraz symbolicznie podnosimy o grosze i jest - w jego 
ocenie - bezsensowna dyskusja. Zapytał : to radni mają działać na niekorzyść gminy. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odnosząc się do stawki, o której mówił radny Turlej 
powiedziała, że mamy największe uszczuplenia, gdyż ta stawka do tej pory nie była podnoszona 
do wysokości górnej stawki. Ta stawka dotyczy budynków pozostałych – gospodarczych, które 
są położone na terenie gospodarstw rolnych, a te gospodarstwa są zwolnione z podatku na 
podstawie ustawy. Zostają garaże, a jest ich dużo w mieście. 
 
Radny Arkadiusz Malarski powiedział, iż zgadza się z tym, że rolnicy nie płacą, ale ta stawka 
dotyczy mieszkańców terenów wiejskich, którzy już dawno nie mają gospodarstw, a np. mają 
dużą stodołę 150 m2 i płacą za to duże pieniądze. Są to głosy mieszkańców, które bardzo często 
słyszy na terenach wiejskich. 
 
Radny Henryk Sigiel powiedział, że jest uchwała, która stanowi, że za budynek pozostały do 100 
m2 się nie płaci podatku, natomiast powyżej 100 m2 tak. Podał, ile wynosi ta stawka w gminach 
sąsiednich: Czaplinek 6,71zł, Miasto Szczecinek 7,62zł, Barwice 6,24zł, Złocieniec 7,62zł,  
a tylko Gmina Szczecinek ma niższą stawkę 5,20zł. Gmina Borne Sulinowo jest na drugim 
miejscu pod względem najniższej stawki – 6,00zł. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, że stawki, które przeczytał radny Sigiel, oprócz 
stawki w Gminie Czaplinek, są stawkami ubiegłorocznymi. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, że stawka podatku od budynków pozostałych w przypadku 
Sołectwa Juchowo rzutuje w emerytów i rencistów, którzy żyją ze skromnych emerytur i nie 
mają żadnych innych dodatków np. typu 500+. Uważa, że zaproponowany wzrost tej stawki jest 
za wysoki. Prosiła, żeby pochylić się nad tym rodzajem stawki podatku od nieruchomości i np. 
podnieść tylko o połowę proponowanego wzrostu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że ustalanie stawek podatku to jest 
wyłączna kompetencja Rady Miejskiej. W tym roku przygotowali projekt uchwały w sprawie 
podatku od nieruchomości podnosząc stawki tego podatku bardzo delikatnie, patrząc na 
subwencję wyrównawczą, żebyśmy dużo nie stracili. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos. 
 
Więcej głosu nie zabierano.  
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 za głosowało 6 radnych, 
 przeciw głosowało 6 radnych, 
 wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nie została 
podjęta. 
Projekt uchwały w tym zakresie stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
12.14 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok (dot. zwiększenia 
dochodów budżetu o kwotę 1.957.559,86zł, zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 
846.252,50zł oraz zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 188.692,64zł). 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 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/549/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
12.15 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-
2030. 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. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 za głosowało 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/550/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2018-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu. 
 
 
12.16 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Borne Sulinowo. 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. 
 
Radny Mariusz Gorgol zapytał, z czego wynika, że stawka dotacji celowej jest zróżnicowana. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, że stawka jest zróżnicowana i o tym mówiła 
na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Biorąc pod uwagę uchwały w ościennych gminach  
o 25% stawka na żłobki jest zawsze wyższa niż na kluby dziecięce. Wnioskodawca starał się  
o dotację w wysokości 162,00zł, to podniosła o 25% stawkę na żłobki, których na terenie naszej 
gminy nie ma. 
 
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 za głosowało 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LI/551/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018r.  
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 30 i nr 31 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych.”. 
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Ad 13. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kolejna planowana sesja odbędzie się 
25 października 2018 r.  o godz.  14.30.  
W porządku obrad – zgodnie z uchwalonym planem pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
na 2018 rok – przewiduje m.in. poniższą tematykę: 

 
1. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2017 

roku, kontrakty na 2018 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
2. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2018 w Gminie Borne Sulinowo. 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie 
należy do zadań własnych gminy. 

4. Informacja na temat podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych  
z funduszy zewnętrznych. 

5. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych. 
6. Podjęcie uchwał. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Zamknięcie 
sesji.”. 
 
 
Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął LI (51) Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.05. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


