
P R O T O K Ó Ł   Nr XLI/2017 
Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 21 grudnia 2017 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XLI (41) Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 21 grudnia 2017 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał 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 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 bądź 
wnioski do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zgłosił wnioski o: 
 
1) wprowadzenie do porządku obrad w pkt 10 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - jako ppkt 11; 
 

2) wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok - ujęty jako ppkt 9 w pkt 10. 
Powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były omawiane na posiedzeniu Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej i uzyskały opinie pozytywne.  
Autopoprawka dotyczy przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami  
w łącznej kwocie 11.106,07zł.  
Zmiany nie powodują zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale spowodują zmiany 
danych w przedsięwzięciach w WPF na lata 2017-2030. 

  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski kolejno poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone 
przez Zastępcę Burmistrza: 
 
1) wprowadzenie do porządku obrad w pkt 10 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - jako ppkt 11:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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2) wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok - ujęty jako ppkt 9 w pkt 10:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Wnioski zostały przyjęte. 
 
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XL/2017 z 30.11.2017 r.). 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
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) udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 

zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2018; 
2) zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (w kwocie 
1.200.000,-zł); 

3) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego 
zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo (w kwocie 100.000,-zł); 

4) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2017 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację programu); 

5) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na 2017 rok (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu); 

6) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2018; 

7) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok; 
8) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Borne Sulinowo na lata 

2018-2020; 
9) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok; 
10) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2017-2030; 
11) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
11. Uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok: 



3 
 

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 2018-
2030: 
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030; 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o zmianie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030; 
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030. 
 
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 przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
 
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 XL/2017 z 30.11.2017 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Nr XL/2017 z 30.11.2017 r.:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XL/2017 z 30.11.2017 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie Burmistrza  
z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
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Ad 4.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że 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”. 
 
 
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, na których: 
1. Wydano opinię o projekcie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok oraz zmianie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 21 grudnia 2017 r. oraz projekt uchwały w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

 
Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, na którym zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 
1) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2017 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację  
programu); 

2) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo 
na 2017 rok (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu); 
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3) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Borne Sulinowo na rok 2018; 
4) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok; 
5) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-

2020; 
6) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok (w zakresie działania 

komisji). 
 Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem 
Sulinowie. 

Przedmiotem kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej była statutowa działalność 
instytucji, realizacja kalendarza imprez, inwentaryzacja mienia, realizacja budżetu i prawidłowość 
dokonywania wydatków w 2017 r., zaległości, terminowość regulowania zobowiązań m.in.  
z tytułu podatków i składek ZUS, realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo 
budowlane - "rozdz. 6 utrzymanie obiektów budowlanych" oraz ustawy o ochronie p.poż. - "rozdz. 
2 zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu"). 
Zakres kontroli obejmował działalność i realizację planu finansowego od 1 stycznia 2017 r. do 
dnia kontroli.  
 
W dniu 1 grudnia br. - na zaproszenie Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku -     
uczestniczyłem w Spotkaniu z Tradycją „UKRAINA”. 
 
W dniu 12 grudnia br. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Niepelt - na zaproszenie 
Starosty Szczecineckiego oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Szczecineckiego - uczestniczyła  
w Samorządowym Spotkaniu Wigilijnym. 
 
W dniu 14 grudnia 2017 r. uczestniczyłem w Kolacji Wigilijnej członków Koła Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bornem Sulinowie. 
      
W dniu 17 grudnia br. uczestniczyłem w Mszy Świętej za duszę zmarłej Mirosławy Łuczak, która 
była jedną z pierwszych mieszkanek Bornego Sulinowa.”. 
 
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 
zabrała Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec, która w imieniu mieszkańców sołectwa 
i swoim własnym złożyła życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Podziękowała za ten rok niełatwej pracy, za utarczki, za sprzeczki, za chwile milsze i te mniej 
milsze, bo wtedy widzimy i wiemy dokładnie (ma takie wrażenie), że są właściwymi ludźmi na 
właściwym miejscu, żeby realizować pewne cele, które mają służyć naszym mieszkańcom. Ma 
nadzieję, że ta dobra współpraca będzie się nadal układała. Po tym na ręce Zastępcy Burmistrza 
podziękowała za to, że w Urzędzie Miejskim panuje taka wspaniała atmosfera, bo ma do 
czynienia z wieloma urzędami. Jeszcze raz podziękowała za to i życzyła wszystkiego dobrego. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal w imieniu pracowników Urzędu Miejskiego bardzo 
podziękował Pani sołtys za to, iż zauważyła to, że starają się robić co mogą. 
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Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym 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. „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. Wymóg przedstawienia informacji wynika  
z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi:  
"8. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia okresowo – odpowiednio do potrzeb, lecz 
co najmniej raz w roku – na sesji rady gminy informację 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.". 
Powiedział też, że temat nie był przedmiotem obrad komisji. Jest to tylko i wyłącznie informacja.  
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Po tym zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z radnych w sprawie tej informacji chce zabrać głos lub  
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 udzielenia 
upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów  
i pożyczek w roku 2018. 
Po tym 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 XLI/450/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017r.  
w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 
zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu.  
 
10.2 
 
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 1.200.000,-zł). 
Po tym zwrócił się do 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 XLI/451/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017r.  
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 7 do protokołu.  
 
10.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 
realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na 
terenie Gminy Borne Sulinowo (w kwocie 100.000,-zł). 
Po tym zwrócił się do 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/452/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017r.  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego 
i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
  
10.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2017 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu). 
Po tym zwrócił się do 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 również zaopiniowała 
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 XLI/453/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu.  
 
10.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok 
(zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również zaopiniowała 
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 XLI/454/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo na 2017 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu.  
 
10.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo 
na rok 2018. 
Po tym zwrócił się do 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 również zaopiniowała 
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 XLI/455/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017r.  
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Borne Sulinowo na rok 2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 
do protokołu.  
 
10.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok. 
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Po tym zwrócił się do 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 również zaopiniowała 
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 XLI/456/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017r.  
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 
2018 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 
10.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2020. 
Po tym zwrócił się do 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 również zaopiniowała 
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 XLI/457/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2018-2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
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10.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok. Przypomniał, że do projektu uchwały 
została wprowadzona autopoprawka polegająca na dokonaniu po stronie wydatków przeniesienia 
wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 11.106,07zł, w tym: 
- zmniejszenie środków o kwotę 11.106,07zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków (dz. 

400, rozdz. 40002 § 4300), 
- zwiększenie środków o kwotę 11.106,07zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące pn. 

Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach 
na terenie ZMiGDP – obsługa projektu (dz. 900 rozdz. 90004 § 4430). 

Zmiany nie powodują zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale spowodują zmiany 
danych w przedsięwzięciach w WPF na lata 2017-2030. 
Pisemna autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną, uwzględniając autopoprawkę. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również 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 XLI/458/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
10.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030. 
Przypomniał, że do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka, tj. zmiany danych  
w przedsięwzięciach na lata 2017-2030. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną o projekcie uchwały łącznie z autopoprawką. 
 
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 XLI/459/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2017-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
  
10.11 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 
Po tym zwrócił się do 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 XLI/460/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017r.  
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 
  
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 18 i nr 19 do protokołu. 
 Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Uchwalenie 
budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok.”. 
 
 
 
Ad 11. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2018. Po tym przeczytał treść 
projektu uchwały budżetowej. 
 
Następnie Przewodniczący RM zwrócił się do Wiceprzewodniczącej RM Elżbiety Niepelt  
o przeczytanie treści uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
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w Szczecinie dotyczącej wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Borne Sulinowo 
na 2018 rok. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeczytała treść uchwały Nr CXLIV.654.Z.2017 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2017 r.  
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 20 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 2018 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

„Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017 r. analizowała projekt 
budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok w zakresie działania komisji, tj. obejmujący działy: 
1) 630   Turystyka, 
2) 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
3) 801   Oświata i wychowanie, 
4) 851   Ochrona zdrowia, 
5) 852   Pomoc społeczna, 
6) 854   Edukacyjna opieka wychowawcza, 
7) 855   Rodzina,  
8) 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
9) 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
10) 926   Kultura fizyczna. 
 

Komisja stwierdza, że przedstawiony projekt budżetu nie jest budżetem zrównoważonym, 
bo dochody budżetowe przewyższają wydatki. 

Planowane dochody gminy w 2018 roku zamknął się kwotą 45 966 133zł, a wydatki na 
poziomie 45 682 950zł, co daje nadwyżkę budżetową w kwocie 283 183zł, która zostanie 
przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. 

Zdaniem komisji proponowany budżet uwzględnia najważniejsze i najpilniejsze potrzeby 
w zestawieniu z możliwościami finansowymi gminy i w sposób stabilny zabezpiecza 
funkcjonowanie podległych gminie jednostek organizacyjnych. Ponadto opracowany projekt 
budżetu gminy na rok 2018 przedstawia realne możliwości finansowe w zakresie realizacji 
podstawowych zadań gminy, w tym zadań inwestycyjnych. 

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, który wynosi 
4,40% przy dopuszczalnym 4,62%, świadczy, iż zadłużenie gminy jest na bezpiecznym poziomie. 

Komisja Rozwoju nie wprowadza żadnych poprawek do projektu budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2018 i proponuje, aby słuszne wnioski zgłaszać i realizować w miarę możliwości 
w trakcie roku budżetowego.  

Reasumując należy podkreślić istotny fakt, że proponowany budżet uwzględnia 
finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań przewidzianych do realizacji w naszej gminie  
w 2018 roku w zakresie działania Komisji.  
 Biorąc pod uwagę występujące uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej 
samorządu oraz stan zobowiązań finansowych gminy na koniec 2017 roku, Komisja 
Rozwoju przy 5 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok.”. 
 Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 
 „Przedstawiony przez Burmistrza Bornego Sulinowa projekt budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2018 rok po stronie dochodów zakłada: 
 
- dochody własne w wysokości   18.747.553,00 zł 
- subwencje w wysokości               11.875.859,00 zł 
- dotacje      14.302.540,00 zł 
- środki pochodzące z budżetu Unii  
      Europejskiej           1.040.181,00 zł 
 
Ogółem dochody stanowią kwotę                         45.966.133,00 zł  
w tym: 
- dochody bieżące     40.909.025,00 zł 
- dochody majątkowe      5.057.108,00 zł. 
 
Po stronie wydatków Burmistrz proponuje: 
-     na wydatki bieżące              38.755.233,00 zł 
- na wydatki majątkowe      6.927.717,00 zł                              
 
Ogółem wydatki stanowią kwotę               45.682.950,00 zł. 
 
Projekt budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 283.183,00 zł, która zostanie przeznaczona na 
spłatę rat kredytów i pożyczek. 
 Planowane dochody gminy na 2018 rok w kwocie 45.966.133,00zł w stosunku do 
przewidywanego wykonania dochodów budżetowych za 2017 rok w wysokości 41.376.727,00zł  
są większe o 4.589.406,00zł, co stanowi wzrost o 11,09%. 
 
Planowane wydatki budżetowe na 2018 rok w kwocie 45.682.950,00zł w stosunku do 
przewidywanego wykonania wydatków za 2017 rok są wyższe o 5.004.328,00zł, co stanowi 
wzrost o 12,30%. 
 
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 1.300.000,00zł.  

 
W 2018 roku planuje się zaciągać kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.300.000,00zł, w tym: 
 
1) kredyt bankowy w wysokości 1.200.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; 
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2) pożyczkę w wysokości 100.000,00zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego  
i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

 
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 38.755.233,00zł, co stanowi 85 % ogółu 
wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 6.927.717,00 zł, co stanowi 15% ogółu 
wydatków.  
Komisja zapoznała się też z zadaniami inwestycyjnymi proponowanymi do wykonania  
w 2018 roku, które zostały ujęte w wydatkach budżetowych w poszczególnych działach 
klasyfikacji budżetowej. Na 2018 rok zaplanowano 28 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 
6.927.717,00zł, w tym 19 zadań przewidzianych do realizacji wynika z Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego, 5 zadań to inwestycje kontynuowane, natomiast 4 zadania to nowe inwestycje. 
Na posiedzeniu z udziałem Burmistrza Bornego Sulinowa, wspólnie ustalono zakres prac 
przewidzianych do realizacji w 2018 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remonty  
i przebudowa dróg gminnych, na które zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 450.000,00zł. 
Powyższa kwota została rozdysponowana na remonty poniższych odcinków dróg gminnych: 
1) Silnowo Dolne (2 km), naprawy bieżące – 30.000,00zł; 
2) Krągi Osiedle (2,5 km), naprawy bieżące – 40.000,00zł; 
3) Jeleń (przed sklepem – płyty, za sklepem do „czworaków”), budowa odcinka asfaltowego – 

110.000,00zł; 
4) Kucharowo-Grzywnik, naprawy bieżące – 15.000,00zł; 
5) Dąbie-Okole, naprawy bieżące – 30.000,00zł; 
6) Kłosówko, naprawy bieżące – 20.000,00zł; 
7) Kądzielna, naprawy bieżące – 6.000,00zł; 
8) Juchowo (za mostkiem), naprawy bieżące – 20.000,00zł; 
9) Juchowo (dojazd do posesji), naprawy bieżące – 4.000,00zł; 
10) Borne Sulinowo (dz. nr 45/14 - 205 m - 1622m2), budowa odcinka asfaltowego - 100.000,00zł; 
11) Rezerwa – 75.000,00zł. 
 
Komisja zapoznała się także z przedłożonym projektem uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Borne Sulinowo, która wraz z załącznikami została opracowana na lata 2018-
2030. 
Wartości, które przyjęto w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2018, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot 
przychodów i rozchodów oraz długu gminy. 
Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ustawy 
o finansach publicznych nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań 4,62%, 
bowiem na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4,40%  
 
Na posiedzeniu zapoznano się także z opinią Komisji Rozwoju o projekcie budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2018. Komisja Rozwoju nie zgłosiła żadnych poprawek do projektu budżetu  
i wydała opinię pozytywną. 
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W wyniku analizy poszczególnych składników projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 
2018 rok oraz projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2018-2030, Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag i wydała opinię 
pozytywną. 
Opinia komisji została wydana w drodze głosowania - za głosowało 5 członków komisji  
Komisja Budżetowo-Gospodarcza wnioskuje do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
o uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030 w wersji zaproponowanej przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa.”. 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że do projektu uchwały budżetowej komisje 
Rady Miejskiej nie zgłosiły żadnych zmian.  
Natomiast autopoprawkę otrzymali wszyscy radni wraz z materiałami na sesję. Autopoprawka 
dotyczy zmiany publikatora ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 
dodania - zgodnie z wymogami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - dwóch 
paragrafów i związanych z nimi załącznikami Nr 11 i Nr 12 – zapisy paragrafów 13 i 14. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 
rok. 
 
Głosu w dyskusji nie zabierano 
 
Wobec powyższego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2018 o treści 
przedstawionej przez Burmistrza: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/461/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2018 została podjęta i stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu.  
Więcej głosu nie zabierano. 
 Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Uchwalenie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030.”. 
 
 
Ad 12. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030  
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 
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Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2018-2030. 
 
Wiceprzewodniczący RM Zbigniew Maltański przeczytał treść uchwały Nr CXLIV.655.Z.2016 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2017 r.  
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że do projektu uchwały została 
wniesiona autopoprawka wynikająca z realizacji wniosku Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 
Autopoprawka została wprowadzona w załączniku nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych  
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030 w pkt 7. 
Rozchody, a mianowicie dodano tabelę pn. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”,  
w której wyszczególniono: nazwy instytucji finansujących, rodzaje zobowiązań, kwoty wg 
umowy, kwoty pozostające do spłaty na dzień 31 grudnia 2017 r., okresy kredytowania  
i oprocentowania. 
Powyższa autopoprawka stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 
2018-2030 uwzględniający autopoprawkę: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/462/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 grudnia 2017 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2018-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
 Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
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 sesja odbędzie się  
25 stycznia br. (czwartek) o godz. 14.30, ale zaznaczył, że termin może ulec zmianie. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
1) uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2018 rok; 
2) zatwierdzenie planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej na 2018 rok; 



18 
 
3) sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2017r. 
 Po tym 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 XLI Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.45. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
  
 
 
  


