
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXXIX/2014 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 16 stycznia 2014 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Skarbnika 
Gminy Lidię Ławrukajtis, radcę prawnego Tomasza Wilickiego, Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bornem Sulinowie Krystynę Skwark 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 radni otrzymali porządek dzisiejszych 
obrad wraz z projektem uchwały. Po tym zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian do porządku 
dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku Sesji 
2 projektów uchwał w sprawach: 
1) upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059, z  2013 r. poz. 984 i poz. 
1238); 

2) wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie (zmiana polegająca na dopisaniu do zakresu prowadzonych zadań sprawy dot. 
przyznawania dodatku energetycznego). 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zaproponował, aby zgłoszone projekty uchwał 
wprowadzić w pkt 2 jako ppkt 2 i 3, a następnie poddał wniosek pod głosowanie: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM  Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe zmiany do porządku obrad zostały 
przyjęte jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 16 stycznia 2014 r. przedstawiał 
się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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1) podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie doŜywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie doŜywiania "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania" na lata 2014-2020; 

2) upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059, z  2013 r. poz. 984  
i poz. 1238); 

3) wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie. 

 
3. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad 2. 
Podjęcie uchwał. 
 
2.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy podwyŜszenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
doŜywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
doŜywiania "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania" na lata 2014-2020. Po tym zwrócił się do 
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie o krótkie 
omówienie przedmiotowej uchwały. 
 
Kierownik MGOPS Krystyna Skwark powiedziała, Ŝe Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od 
2007 roku program osłonowy w zakresie doŜywiania. Jest to dotacja, którą otrzymują z budŜetu 
państwa. Program ten skończył się z dniem 31 grudnia 2013 r. i uprawniał do dofinansowywania 
posiłków do 150% kryterium dochodowego. Od 1 stycznia 2014 r. program ten uległ zmianie, jest 
na lata 2014-2020. Do tej pory program upowaŜniał tylko do stosowania kryterium, jeŜeli chodzi  
o doŜywianie, do 100% kryterium dochodowego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, tj. do 
kwoty 456,00zł. Rada Miejska - Ŝeby korzystać z tego osłonowego programu - moŜe podjąć 
uchwałę o zwiększeniu kryterium do 150%. Poinformowała, Ŝe poprzez Urząd Miejski wystąpili  
o przyznanie środków z tego programu, jednakŜe jest wymagana taka uchwała. W tej chwili 
doŜywiają dzieci z kryterium 100%, natomiast pozostałe dzieci czekają na decyzję radnych. 
Dlatego poprosili, Ŝeby w trybie pilnym to uregulować. Przepisy weszły w Ŝycie na koniec 
ubiegłego roku i nie było moŜliwości wcześniej tego załatwić. W związku z tym zwróciła się  
z prośbą o zwiększenie kryterium dochodowego do 150%. Poinformowała, Ŝe na rok 2014 na 
doŜywianie zaplanowano 440.000,00zł, są to teŜ zasiłki celowe dla osób starszych 
niepełnosprawnych, gdzie dochód nie przekracza 694,00zł, czyli 150% kryterium. W ubiegłym 
roku wydali 378.000,00zł i doŜywiali około 500 dzieci razem z pulą dyrektorską. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za wyjaśnienia i zwrócił się do radnych, 
czy mają jeszcze jakieś pytania. 
 
Radny Dariusz Palicki zapytał, o ile zwiększy się liczba dzieci objętych doŜywianiem po podjęciu 
tej uchwały. 
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Kierownik MGOPS Krystyna Skwark odpowiedziała, Ŝe o około 150-160 dzieci będzie więcej 
doŜywianych. 
 
Więcej 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 XXXIX/476/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie doŜywania w ramach wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie doŜywiania "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania" na lata 
2014-2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
2.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, ze projekt uchwały dotyczy upowaŜnienia 
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku 
energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2012r. poz.1059, z  2013 r. poz. 984 i poz. 1238).  Po tym zwrócił się o krótkie omówienie 
przedmiotowej uchwały. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, Ŝe od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wraŜliwi 
energii elektrycznej mogą starać się o przyznanie dodatku energetycznego. Warunkiem przyznania 
tego dodatku jest przede wszystkim korzystanie z dodatku mieszkaniowego, posiadanie faktur 
wystawionych przez energetykę na osobę, która będzie składała wniosek o ten dodatek. Ponadto 
osoba składająca wniosek o dodatek energetyczny musi zamieszkiwać w miejscu, gdzie jest 
dostarczana energia elektryczna. W związku z tym, Ŝe przyznanie dodatku energetycznego wiąŜe 
się z korzystaniem z dodatku mieszkaniowego uznano, Ŝe obsługa i wypłacanie tego dodatku 
będzie dokonywane przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska dodała, Ŝe traktujemy to jako zadanie administracji 
publicznej i zgodnie z ustawą moŜemy przekazać pewne zadania z tego zakresu jednostce gminy. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, Ŝe miesięczna wysokość dodatku energetycznego 
na jedno gospodarstwo domowe składające się z 1 osoby wynosi 11,36zł, na gospodarstwo 
domowe od 2 do 4 osób wynosi 15,77zł, a na gospodarstwo składające się z co najmniej 5 osób  
i więcej 18,93zł. Poinformowała, Ŝe złoŜono wniosek na dotację na I kwartał tego roku na kwotę 
6.492,71zł. 
 
Kierownik MGOPS Krystyna Skwark powiedziała, Ŝe dodatek energetyczny nie będzie 
przyznawany wszystkim osobom niejako z urzędu, gdyŜ dostaną go tylko ci, co mają dodatki 
mieszkaniowe. Poinformowała, Ŝe w mieście Borne Sulinowo jest bardzo duŜo osób, które 
wynajmują mieszkania a prąd nie jest na nich. Znaczącym będzie to, na kogo jest energia 
elektryczna i tylko te osoby, które pobierają dodatki mieszkaniowe i na siebie mają rachunki za 
energię elektryczną, będą uprawnione do tego dodatku. 
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Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych nie zgłoszono, 
− wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XXXIX/477/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie 
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059, z  2013 r. poz. 984  
i poz. 1238) została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
2.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe przedmiotowa uchwała wprowadzająca 
zmiany w Statucie Ośrodka jest konsekwencją poprzedniej uchwały i poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych nie zgłoszono, 
− wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XXXIX/478/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
 
Ad 3. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XXXIX Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 15.30 do godz. 15.45. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


