
P R O T O K Ó Ł   Nr  XLVII/2014  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 11 września 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 

 
XLVII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 11 września 2014 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis oraz panie i panów radnych.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe 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 i 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe sesja została zwołana na wniosek 
Burmistrza, radni otrzymali porządek dzisiejszych obrad wraz z projektami uchwał. Po tym 
zapytał, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek, aby do porządku obrad 
wprowadzić projekt uchwały w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie 
środków finansowych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok z przeznaczeniem  na 
udzielenie Powiatowi Szczecineckiemu pomocy finansowej na realizację zadania finansowania 
remontu drogi powiatowej. Powiedziała, Ŝe powyŜszy projekt uchwały był omawiany na 
posiedzeniu Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków 
finansowych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok z przeznaczeniem  na udzielenie 
Powiatowi Szczecineckiemu pomocy finansowej na realizację zadania finansowania remontu 
drogi powiatowej: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM  Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe zmiana do porządku obrad została 
przyjęta jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 11 września 2014 r. przedstawiał 
się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014; 
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2) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 
"Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie"; 

3) 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"; 

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; 
6) wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do 

spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością" w Bornem Sulinowie; 

7) podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budŜecie 
Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok z przeznaczeniem  na udzielenie Powiatowi 
Szczecineckiemu pomocy finansowej na realizację zadania finansowania remontu drogi 
powiatowej. 

 
3. Zamknięcie obrad. 
 
 
 
Ad 2. 
Podjęcie uchwał. 
 
2.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014. 
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 XLVII/545/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 września 2014 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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2.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, ze projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "Urządzenie placu zabaw przy 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie". 
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 XLVII/546/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
pt. "Urz ądzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie" 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
 
2.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w uchwale 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". 
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. 
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Uchwała Nr XLVII/547/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 września 2014 r. 
zmieniająca 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" została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
2.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 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 XLVII/548/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
2.5 
 
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 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. 
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Uchwała Nr XLVII/549/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2014-2031 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
2.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do spółki pod nazwą 
"Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Bornem 
Sulinowie. 
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 XLVII/550/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków 
trwałych do spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością" w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu. 
 
 
2.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy podjęcia 
czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2015 rok z przeznaczeniem  na udzielenie Powiatowi Szczecineckiemu pomocy 
finansowej na realizację zadania finansowania remontu drogi powiatowej. 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. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, Ŝe w poprzedniej kadencji była remontowana ulica Aleja 
Niepodległości, na którą najpierw z budŜetu gminy przeznaczyliśmy środki w wysokości 
900.000,00zł, potem kwota ta zmniejszyła się i kosztowało to nas 700.000,00zł. Wówczas 
procentowo było to duŜo mniej, a teraz 25% musimy do tej drogi dołoŜyć. Zapytał, czy damy radę 
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zabezpieczyć w budŜecie Borne Sulinowo proponowaną w projekcie uchwały kwotę, czy teŜ 
raczej nie naleŜy próbować negocjować, aby ta kwota była mniejsza.   
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe ta kwota, która jest podana  
w projekcie uchwały jest kwotą wyliczoną na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 
Poinformowała, Ŝe odbywają się przetargi i najczęściej wybiera się oferty z najniŜszą ceną. Po 
przetargu, w momencie kiedy ta kwota będzie niŜsza, rozliczać się będziemy w ten sam sposób. 
Zwróciła radnym uwagę, Ŝe jest to ostatnia szansa, Ŝeby otrzymać środki ze "schetynówek",  
a premiowane są tylko te samorządy, które mają podpisane umowy partnerskie. Zasada jest taka - 
pół starostwo, pół gmina, czyli jak wyjdzie po przetargu np. 3 mln zł, to 1,5 mln zł stanowić 
będzie "schetynówka", a drugie 1,5 mln zł na połowę. Na razie nie ma przetargu, więc w uchwale, 
która jest intencyjna, musimy ująć kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Uchwała ta jest 
potrzebna do złoŜenia wniosku aplikacyjnego. Na koniec stwierdziła, Ŝe jest to bardzo waŜna 
inwestycja zamykająca jak gdyby pewną część, od której później będzie moŜna robić po kolei  
w ramach dróg lokalnych nasze ulice i inne. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
− za głosowało 14 radnych, 
− przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
− wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XLVII/551/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych  
w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok z przeznaczeniem  na udzielenie Powiatowi 
Szczecineckiemu pomocy finansowej na realizację zadania finansowania remontu drogi 
powiatowej została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej odnośnie analizowanych projektów uchwał stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad 3. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XLVII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 16.30 do godz. 16.40. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:                                                                   
Anna Łozińska                                                                       
                                                                                                         
 


