
P R O T O K Ó Ł   Nr  XLVI/2014 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XLVI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 26 czerwca 2014 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, 
kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, 
mieszkańców oraz panie i panów radnych.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 13 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 Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu 
pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad otrzymali wszyscy radni. Następnie zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Propozycji zmian i uwag do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
W związku z powyŜszym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek  przystąpił do realizacji 
porządku Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r., który przedstawiał się 
następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XLIII/2014 z 29.05.2014 r.  

i Nr XLIV/2014 z 10.06.2014 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 na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2014 

roku. 
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok, 

sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2013 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok; 
2) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok. 
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11. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej działką nr 95/1 połoŜonej w m. Kiełpino); 
2) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 

(dot. części tj. 590m2 z gruntu wyodrębnionego z działki oznaczonej nr 277/3 połoŜonej  
w m. Silnowo); 

3) dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. części tj. 24m2 budynku magazynowo-garaŜowego wraz z gruntem wyodrębnionego  
z działki oznaczonej nr 1/203 połoŜonej przy ul. Lipowej w m. Borne Sulinowo); 

4) dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. części tj. 20m2 budynku magazynowo-garaŜowego wraz z gruntem wyodrębnionego  
z działki oznaczonej nr 1/203 połoŜonej przy ul. Lipowej w m. Borne Sulinowo); 

5) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, dla których 
ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

6) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. części tj. 10,50 m2 budynku byłej kotłowni wraz z gruntem wyodrębnionego z działki 
nr 6/9, połoŜonej w m. Jeleń); 

7) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. części tj. 11,50 m2 budynku byłej kotłowni wraz z gruntem wyodrębnionego z działki 
nr 6/9, połoŜonej w m. Jeleń); 

8) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. części tj. 21,78 m2 budynku byłej kotłowni wraz z gruntem wyodrębnionego z działki 
nr 6/9, połoŜonej w m. Jeleń); 

9) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok; 
10) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok; 
11) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na 

lata 2014-2031. 
 

12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
13. Ustalenie terminu następnej sesji. 
14. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe 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 Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokoły poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej Nr XLIII/2014 z 29.05.2014 r. i Nr XLIV/2014 z 10.06.2014 r. były wyłoŜone do 
wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, czy są uwagi do 
protokołów. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Nr XLIII/2014 z 29.05.2014r. i Nr XLIV/2014 z 10.06.2014r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XLIII/2014 z 29.05.2014 r.  
i Nr XLIV/2014 z 10.06.2014 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 4  pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym". 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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 Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady". 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
"W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła dwa posiedzenia, na których: 
1. Wypracowano stanowisko w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy 

Borne Sulinowo za 2013 rok i udzielenia absolutorium. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 10 czerwca 2014 r., 
oraz Sesji Absolutoryjnej zwołanej na dzień 26 czerwca br. 

 
Komisja Rozwoju odbyła trzy posiedzenia, w tym dwa wyjazdowe, których tematyka 
przedstawiała się następująco: 
1. Wizytacja pól namiotowych i kąpielisk. 
2. BieŜąca działalność świetlic wiejskich (oferta spędzania czasu, wyposaŜenie). 
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3. Zaopiniowanie wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok w zakresie działania 
komisji. 

4. Ocena przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2014 roku, w tym 
podsumowanie wyjazdowego posiedzenia komisji odbytego w dniu 16 czerwca br.  

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, dla których 
ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

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

 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, na których rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok wraz z opinią 
regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia 
komunalnego i na tej podstawie sporządziła wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Bornego Sulinowa. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bornego 
Sulinowa z tytułu wykonania budŜetu za 2013 rok został zaopiniowany pozytywnie przez Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 
 
W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 sesje Rady Miejskiej zwołane na wniosek Burmistrza 
Bornego Sulinowa. 
Pierwsza sesja odbyła się 10 czerwca br., a jej tematem było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014; 
2) zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego 

na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 pt. "MontaŜ oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze 
źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo"; 

3) zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "MontaŜ oświetlenia drogowego i ulicznego 
zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo"; 

4) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok; 
5) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2014-2031. 
 
Tematem drugiej sesji zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 23 czerwca 
br. było podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup fabrycznie 
nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją usuwania skaŜeń dla OSP 
Miasta Bornego Sulinowa oraz zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza 
rok budŜetowy 2014 w celu realizacji przedmiotowego zadania.". 
   
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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 Krągi Anna Latkowska, która podziękowała Pani Burmistrz, radnym 
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, Ŝe został wykonany podjazd dla osób 
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niepełnosprawnych do świetlicy w Krągach. Stwierdziła, Ŝe mieszkańcy są bardzo zadowoleni  
i na zabraniu wiejskim prosili ją, Ŝeby w ich imieniu podziękowała za ten podjazd na sesji Rady 
Miejskiej. Następnie odniosła się do konkursu na najładniejszą posesję, który w tym roku został 
odwołany z uwagi na bardzo małą ilość zgłoszeń. Poinformowała, Ŝe na zebraniu wiejskim 
równieŜ poruszono ten temat i mieszkańcy zgłosili uwagi, iŜ regulamin tego konkursu jest zbyt 
rygorystyczny. Mówi on o nowych nasadzeniach, o kilkukrotnych kontrolach i mieszkańcy są 
tymi formalnościami zmęczeni, nie chcą brać w tym udziału.  
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna". 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Informacja na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2014 roku". 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2014 r. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju o przedstawienie opinii komisji o stanie przygotowania 
Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2014 roku. 
 
Radna ElŜbieta Niepelt w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji Rozwoju przeczytała 
opinię komisji w brzmieniu: 
 
"Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2014 r. analizowała stan przygotowania 
Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2014 roku.  

Przed tym komisja przy udziale Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 
Sulinowie oraz inspektora ds. promocji i współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
zwizytowała tereny rekreacyjne oraz miejsca wykorzystywane do kąpieli, którymi administruje 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, a mianowicie: plaŜe "Słoneczną" i "Zieloną"  
w Bornem Sulinowie, pole namiotowe w Bornem Sulinowie, pole namiotowe w Łubowie oraz 
tereny rekreacyjne w Piławie, Silnowie i Jeleniu. Zgodnie z informacją udzieloną przez 
Dyrektora CKiR sezon turystyczny w Gminie Borne Sulinowo rozpocznie się 1 lipca br. Na 
wielu obiektach były prowadzone oraz będą kontynuowane prace remontowe mające na celu 
poprawę wizerunku i estetyki terenów rekreacyjnych, przejawiające się m.in. dbałością o zieleń, 
czystość, zapewnienie odpowiedniej ilości koszy na śmieci. Miejsca wykorzystywane do kąpieli 
w Gminie Borne Sulinowo spełniają podstawowe wymogi obsługi turystów i plaŜowiczów. 
 Na plaŜy "Słonecznej" jest pomieszczenie dla ratowników, ławki, kosze na śmieci,  
3 drewniane wiatki. Przed rozpoczęciem sezonu zostaną wodowane pomosty pływające oraz 
ustawione ubikacje TOI TOI. Ponadto zatrudnionych zostanie dwóch profesjonalnych 
ratowników WOPR. 
 Na plaŜy "Zielonej" znajdują się dwa pomosty, ławki, 2 wiaty ze stołem i miejscami do 
siedzenia oraz kosze na śmieci. Ponadto trawa została wykoszona, piasek na brzegu jeziora 
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został wymieniony. W pobliŜu umiejscowione są mały plac zabaw dla dzieci i ścieŜka 
edukacyjna. Przed rozpoczęciem sezonu zostanie wyczyszczone dno jeziora pomiędzy 
pomostami oraz zostaną ustawione ubikacje TOI TOI. 
 Pole namiotowe przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie zostało wydzierŜawione na 
okres 5 lat do 2019 roku. Aktualnie teren pola znajdował się w trakcie zagospodarowywania. 
Uzyskano informację od dzierŜawcy, Ŝe taras widokowy został wzmocniony, w dalszej 
kolejności przystąpi do koszenia terenu pola namiotowego. Ponadto dzierŜawca planuje 
uruchomienie taksówki wodnej, być moŜe jeszcze w tym sezonie letnim. 
 Pole namiotowe w Łubowie wraz z miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli 
zostało wydzierŜawione nowemu dzierŜawy, równieŜ na 5 lat. Rozebrana została murowana 
wiata, pod którą w poprzednim sezonie znajdowały się stoły z ławkami. Natomiast pozostało 
miejsce na ognisko, częściowo zadaszone z miejscami do siedzenia. W trakcie wizyty 
dzierŜawca tego terenu był nieobecny. Komisja po raz kolejny zwróciła uwagę na stan 
techniczny pomostu, który aktualnie stwarza zagroŜenie bezpieczeństwa. Na posiedzeniu w dniu 
25 czerwca br. uzyskano wyjaśnienie, Ŝe powyŜszy pomost przewidziany jest do rozbiórki, ale 
jeszcze na tegoroczny sezon zostanie pozostawiony. 
 Na terenie rekreacyjnym w Piławie znajdował się nowy pomost, piasek został 
nawieziony, część terenu zaadaptowano na boisko do gry w piłkę siatkową. Ustawione zostały 
teŜ kosze na śmieci. Zdaniem komisji na terenie rekreacyjnym w Piławie brakuje elementów 
małej architektury typu wiatki z miejscami do siedzenia. 
 Na terenie rekreacyjnym w Silnowie Dolnym trawa została wykoszona, na nabrzeŜe 
jeziora został nawieziony piasek, a od strony ulicy posadzono tuje. Ponadto teren ten jest 
wyposaŜony w kosze na śmieci, wiatę z miejscami do siedzenia, 2 parasole drewniane, a takŜe 
posadowiono 4 ławki. Znajduje się teŜ wytyczone miejsce na ognisko. 
 Na terenie rekreacyjnym w Jeleniu znajdują się ławki ze stołami, wiata ze stołem  
i siedziskami oraz miejsce na ognisko. Ponadto trawa została skoszona. Przed sezonem 
ustawione zostaną kosze na śmieci i ubikacja TOI TOI. 
 Ponadto Komisja Rozwoju zwizytowała teren nad jeziorem przy osiedlu domków 
jednorodzinnych w Bornem Sulinowie (na przeciwko wyspy) w perspektywie przygotowania 
kąpieliska miejskiego.  
 Na posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się z informacją pisemną na temat 
przygotowania miasta i gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego 2014, przygotowaną 
przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, Centrum Kultury 
i Rekreacji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, a takŜe uzyskali od dyrektorów tych jednostek 
oraz inspektora ds. promocji i współpracy informacje na liczne zapytania dotyczące 
analizowanej problematyki. W opracowaniu zawarto podstawowe informacje wpływające 
bezpośrednio na ruch turystyczny, tj. bazę noclegową i gastronomiczną, funkcjonowanie 
Centrum Informacji Turystycznej, ofertę turystyczną (w tym wypoŜyczalnie sprzętu oraz inne 
atrakcje i usługi turystyczne), zagospodarowanie turystyczne (w tym szlaki Nordic Walking, 
rowerowe, piesze, konne, ścieŜka turystyczno-spacerowa w Bornem Sulinowie oraz strefy 
sportowo-rekreacyjne), działania promocyjne (w tym materiały promocyjne i udział w targach 
turystycznych), kalendarz imprez. Ponadto w informacji zawarto zrealizowane oraz zaplanowane 
projekty o znaczeniu turystycznym przy udziale dofinansowania zewnętrznego. 
Przedstawiono równieŜ sprawozdanie dotyczące przygotowania terenów rekreacyjnych do 
sezonu turystycznego oraz planowanych imprez plenerowych w Centrum Kultury i Rekreacji, 
jak równieŜ ofertę wakacyjną dla dzieci przygotowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną. 

Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe czynione są działania w kierunku kształtowania  
i dostosowywania "produktu turystycznego" do potrzeb potencjalnych klientów w celu 
pozyskania większej liczby turystów. Podjęte są działania w kierunku poprawy infrastruktury dla 
lepszej obsługi turysty i pełnego wykorzystania atutów Bornego Sulinowa.  



7 
 

Członkowie komisji odnieśli się pozytywnie do utworzenia kolejnych 2 tras Nordic 
Walking tj. Szlaku Pamięci w Bornem Sulinowie oraz Szlaku Trzech Jezior w Łubowie. 

Dobrym kierunkiem działań promujących walory historyczno-przyrodnicze oraz 
ukazującym atuty Gminy Borne Sulinowo będzie film promocyjny miasta i gminy Borne 
Sulinowo. Zdaniem komisji powyŜsza produkcja stanowić będzie spełnienie oczekiwań wielu 
środowisk zgłaszających taką potrzebę promocji gminy. 

Ciekawym i być moŜe kontrowersyjnym przedsięwzięciem wzbogacającym ofertę 
turystyczną juŜ w tym roku będzie ścieŜka spacerowa "Historia w graffiti" na poradzieckim 
murze wzdłuŜ ulicy Orła Białego, na którym zamontowane zostaną tablice z historycznymi 
zdjęciami z niemieckiego, radzieckiego i początków polskiego okresu historii Miasta Borne 
Sulinowo. 

Kolejnym pozytywnym kierunkiem działań jest stworzenie Przystanku RYBY  przy 
drodze krajowej E20 nad jeziorem Pile w miejscowości Piława. Projekt przewiduje m.in. 
budowę  wiaty/obiektu trwale posadowionego, na którym umieszczone zostaną elementy 
informacyjno-promocyjne obszarów działania Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wykonanie 
promenady lub platformy widokowej wzdłuŜ jeziora o długości 30 mb. Zdaniem komisji 
powyŜszy projekt stanowić będzie kolejny element wzbogacający ofertę turystyczną gminy, ale 
dopiero w przyszłorocznym sezonie, a tym samym przyczyni się do zagospodarowania miejsca, 
którego walory dotychczas nie zostały wykorzystane, a które ujemnie wpływało na wizerunek 
gminy poprzez stałe zaśmiecanie. 

Zdaniem Komisji celowe wydaje się, aby w przyszłości pomyśleć o budowie pomostów 
w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, a mianowicie w Łubowie i w Radaczu 
oraz zabezpieczyć określone środki finansowe w przyszłorocznym budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo. 
 Komisja sugeruje równieŜ podjęcie działań zmierzających do zorganizowania przy 
udziale środków zewnętrznych ścieŜki rowerowej z Bornego Sulinowa do Łubowa na odcinku 
zdemontowanej linii kolejowej przebiegającej przez tereny leśne. PowyŜszy element 
wzbogaciłby ofertę szlaków turystycznych na terenie gminy, a takŜe przyczynił się do poprawy 
bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się na trasie Borne Sulinowo-Liszkowo-Łubowo. 
 Reasumując, w oparciu o materiał pisemny oraz uzyskane wyjaśnienia, Komisja Rozwoju 
pozytywnie oceniła stan przygotowanie Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego  
w 2014 roku.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe na sesję przybył radny Gorgol  
i aktualnie w obradach uczestniczy14 radnych. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok, sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 
2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo". 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM  Tomasz Skowronek przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok.  
Zwrócił się do przewodniczących komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
o treści: 

"Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/344/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2013 plan 
budŜetu gminy zakładał: 

- po stronie dochodów   33 347 820 zł 
- po stronie wydatków   34 164 820 zł.  

 
W trakcie roku budŜetowego plan budŜetu ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił: 

- po stronie dochodów   33.696.455,22zł, 
- po stronie wydatków   35.795.318,99zł. 

 
Dochody budŜetowe wykonano w kwocie 33.166.609,14zł, co stanowi 98,43% 
 
Wydatki budŜetowe zrealizowano w kwocie 35.264.383,00zł, co stanowi 98,52%. 
 
BudŜet Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok zamknął się deficytem budŜetowym w wysokości 
2.097.773,86zł, która zostanie pokryta z zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
 
Zobowiązania finansowe budŜetu Gminy Borne Sulinowo na koniec 2013 roku stanowiły kwotę 
19.289.371,85zł, w tym kredyty i poŜyczki 16.823.072,20zł oraz zobowiązania niewymagalne  
z tytułu dostaw, usług, dopłat, składek, podatków i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
2.466.299,65zł. 
 
W toku wykonywania budŜetu powstały zobowiązania wymagalne w wysokości 181.495,65zł.  
Na powyŜsze zobowiązania składają się: niewypłacone dodatki mieszkaniowe, opłaty za pobyt 
osób w DPS, dopłaty do wody i ścieków, opłaty związane z utrzymaniem mieszkań 
komunalnych  
i socjalnych, opłaty pocztowe, za usługi telekomunikacyjne, współpracę z mediami i oświetlenie 
ulic. Od zobowiązań wymagalnych nie zapłacono Ŝadnych odsetek, gdyŜ zostały one 
uregulowane w styczniu 2014r. 
 
Wydatki na finansowanie inwestycji na plan 3.901.655,61zł wykonano w wysokości 
3.899.457,08zł, co stanowi 99,94%. 
 
Wydatki bieŜące na plan 31.893.663,38zł zrealizowano w wysokości 31.364.925,92zł,  
co stanowi 98,34%. 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do wykonania dochodów i wydatków 
budŜetowych, gdyŜ końcowe kwoty zarówno planu dochodów jak i wydatków są zgodne  
z uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Bornego Sulinowa 
wprowadzającymi zmiany w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok w trakcie roku 
budŜetowego. 
 
W realizacji wydatków nie zauwaŜono przypadków naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. 
 
Z przedstawionego sprawozdania wynika, Ŝe łączna kwota przypadających w 2013 roku spłat 
kredytów i poŜyczek wraz z naleŜnymi odsetkami od kredytów i poŜyczek, wykupów papierów 
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wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie 
przekroczyła 15% planowanych na 2013 rok dochodów, bowiem wskaźnik ten wyniósł 6,57%.  
TakŜe łączna kwota długu na koniec roku budŜetowego 2013 nie przekroczyła 60% wykonanych 
dochodów ogółem, gdyŜ  wskaźnik ten wyniósł 47,96%.  

Reasumując Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok i popiera wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu 
gminy za rok 2013.". 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7  
do protokołu.  
 
Radna ElŜbieta Niepelt w imieniu nieobecnego przewodniczącego Komisji Rozwoju 
przedstawiła opinię komisji o treści: 

"Komisja Rozwoju oceniając wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok, 
analizowała dochody i wydatki w działach budŜetu dotyczących zakresu działania komisji,  
a mianowicie: zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, 
kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury. 
 
Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco: 
1) dział 630 Turystyka - na plan 484.685,42zł wykonano 485.589,00zł, co stanowi 100,19%; 
2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - na plan 186.281,00zł 

wykonano 147.936,80zł, co stanowi 79,42%; 
3) dział 801 Oświata i wychowanie - na plan 109.514,72zł wykonano 129.515,57zł, co stanowi 

118,26%; 
4) dział 852 Pomoc społeczna - na plan 5.376.338,51zł wykonano 5.224.323,26zł, co stanowi 

97,17%; 
5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 162.557,61zł 

wykonano w 100%; 
6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 242.695,12zł wykonano 156.687,24zł, 

co stanowi 64,56%; 
7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 511.303,93zł wykonano 

513.727,96zł, co stanowi 100,47%; 
8) dział 926 Kultura fizyczna - plan w wysokości 100.000,00zł wykonano w 100%. 
 
Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: 
1) dział 630 Turystyka - plan w wysokości 931.804,10zł wykonano w kwocie 930.110,09zł, co 

stanowi 99,82%; 
2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - plan w wysokości 

511.849,77zł wykonano w kwocie 492.497,58zł, co stanowi 96,22%; 
3) dział 801 Oświata i wychowanie - plan w wysokości 11.180.207,82zł wykonano  

w kwocie 11.177.915,93zł, co stanowi 99,98%; 
4) dział 851 Ochrona zdrowia - plan w wysokości 191.361,29zł wykonano w 100%; 
5) dział 852 Pomoc społeczna - plan w wysokości 6.740.873,31zł wykonano w kwocie 

6.588.216,91zł, co stanowi 97,74%; 
6) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 162.557,61zł 

wykonano w 100%; 
7) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 726.916,10zł wykonano  

w kwocie 634.866,88zł, co stanowi 87,34%; 
8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 3.842.697,53zł 

wykonano w kwocie 3.707.893,83zł, co stanowi 96,49%; 
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9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 2.303.251,14zł 
wykonano w 100%; 

10) dział 926 Kultura fizyczna - plan w wysokości 514.117,95zł wykonano w kwocie 
513.066,40zł, co stanowi 99,80%. 

 Komisja Rozwoju nie wniosła uwag zarówno do wykonanych dochodów jak  
i wydatków budŜetowych, których opiniowanie naleŜy do kompetencji komisji i pozytywnie 
zaopiniowała realizację budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapoznał obecnych z treścią uchwały Nr 
XXV.137.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia  
7 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy za 
2013 rok przedłoŜonym przez Burmistrza Bornego Sulinowa.  
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeczytanie wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol przeczytał treść wniosku komisji  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu 
Gminy za rok 2013, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Borne Sulinowo za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za 2013 rok. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/532/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo 
za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 
rok  została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do omówienia projektu 
uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 
rok. 
Przed tym przeczytał treść uchwały Nr XLV.242.Z.14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wydania opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Bornego Sulinowa z tytułu wykonania budŜetu za 2013 rok. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Po przeczytaniu powyŜszej uchwały RIO Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się 
do radnych, czy ktoś chce zabrać głos. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok i poddał go pod 
głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/533/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Po podjęciu powyŜszej uchwały Przewodniczący RM Tomasz Skowronek złoŜył gratulacje na 
ręce Pani Burmistrz i wszystkich pracowników oraz wszystkich tych, którzy starali się i dołoŜyli 
wszelkich starań, abyśmy zgodnie mogli to uchwalić. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska podziękowała za gratulacje. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Podjęcie 
uchwał w sprawach". 
 
 
 
Ad 11. 
Podjęcie uchwał. 
 
11.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości zabudowanej 
oznaczonej działką nr 95/1 połoŜonej w m. Kiełpino). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/534/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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11.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 590m2 
z gruntu wyodrębnionego z działki oznaczonej nr 277/3 połoŜonej w m. Silnowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/535/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
11.3 
  
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 24m2 
budynku magazynowo-garaŜowego wraz z gruntem wyodrębnionego z działki oznaczonej  
nr 1/203 połoŜonej przy ul. Lipowej w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/536/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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11.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 20m2 
budynku magazynowo-garaŜowego wraz z gruntem wyodrębnionego z działki oznaczonej  
nr 1/203 połoŜonej przy ul. Lipowej w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/537/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
11.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, dla których ustalony plan zajęć jest 
róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju  
o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Radna ElŜbieta Niepelt (członek Komisji Rozwoju) poinformowała, Ŝe komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/538/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, dla 
których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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11.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 10,50 
m2 budynku byłej kotłowni wraz z gruntem wyodrębnionego z działki nr 6/9, połoŜonej w m. 
Jeleń). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/539/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
11.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 11,50 
m2 budynku byłej kotłowni wraz z gruntem wyodrębnionego z działki nr 6/9, połoŜonej w m. 
Jeleń). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/540/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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11.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 21,78 
m2 budynku byłej kotłowni wraz z gruntem wyodrębnionego z działki nr 6/9, połoŜonej w m. 
Jeleń). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/541/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
11.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/542/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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11.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 
69.796,40zł zmniejszenia wydatków o kwotę 61.153,13zł oraz dokonania zmian w planie 
dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budŜetowych). 
Po tym zwrócił się o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Radna ElŜbieta Niepelt (członek Komisji Rozwoju) poinformowała, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/543/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
11.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/544/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 czerwca 2014r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2014-2031 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do 
protokołu. 
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Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 25 i nr 26 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 12 porządku obrad 
pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 12. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrał radny Dariusz Skiba. 
Powiedział, Ŝe w Bornem Sulinowie jest zainstalowany częściowy monitoring i wie, iŜ będzie on 
rozbudowywany. Poruszył problem ulicy Chrobrego, na której znajduje się bar "Pod Orłem". 
Poinformował, Ŝe w ostatnią niedzielę wszystkie lusterka przy samochodach stojących w pobliŜu 
jego miejsca zamieszkania zostały zniszczone przez osoby z nadmierną energią. W związku  
z tym zwracając się do Pani Burmistrz prosił, Ŝeby w tej okolicy została zainstalowana kamera. 
Ponadto uwaŜa, Ŝe usytuowanie kamery w tym miejscu jest bardzo zasadne, bowiem nie jest to 
pierwszy przypadek chuligańskich wybryków. Przypomniał, Ŝe 2 lata temu ukradziono mu 
samochód. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji". 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie 
się w czwartek o godz. 14.30. O dokładnym terminie radni zostaną powiadomieni odpowiednio 
wcześniej. 
Po tym przypomniał radnym o obowiązku złoŜenia oświadczenia majątkowego na dwa miesiące 
przed upływem kadencji. PowyŜsze oświadczenie w 2 egzemplarzach naleŜy wypełnić według 
stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złoŜenie oświadczenia tj. 21 września 2014 r. 
Powiedział, Ŝe druki oświadczeń majątkowych moŜna odebrać juŜ dzisiaj po zakończeniu sesji 
na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej. 
 
 
Ad 14. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz 
Skowronek zamknął XLVI Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.15. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


