
 

P R O T O K Ó Ł   Nr  XVI/2011 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 29 grudnia 2011 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XVI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 29 grudnia 2011 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej TOMASZ SKOWRONEK.  
 
Na wstępie powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku Wiesława Kosmalę, 
Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, kierowników jednostek 
podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy 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. Oświadczył równieŜ, 
Ŝe 1 radny spóźni się na obrady. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM przystąpił do realizacji punktu pn. „Przedstawienie 
porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Po tym zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
w pkt 13 pn. „Podjęcie uchwał w sprawach” projektów uchwał dotyczących: 
1) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok – jako ppkt 17, 
2) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2011-2026 – jako ppkt 18. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe po przegłosowaniu proponowanych 
zmian w porządku obrad, chciałby poza porządkiem obrad załatwić dwie bardzo miłe sprawy 
dotyczące wyróŜnienia naszych uczniów. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do 
porządku sesji: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Zmiany do porządku sesji zostały przyjęte jednogłośnie. 
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Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2011 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XIV/2011 z 3.11.2011 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. Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
10. Informacja Burmistrza o zgłoszonych Ŝądaniach, 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 (Dz. U. Nr 80, poz. 717  
z późn. zm.). 

11. Informacja na temat stanu posiadania, wykorzystania oraz zamierzeń w odniesieniu do lokali 
mieszkalnych socjalnych i komunalnych. 

12. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok. 
13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonych na terenie gminy Borne Sulinowo (dot. 
nabycia części z nieruchomości połoŜonych w obrębie Dąbrowica, stanowiących własność Skarbu 
Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych); 

2) przekazania w uŜyczenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Szczecinku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części 
nieruchomości tj. 17 m² z działki nr 142, połoŜonej w m. Juchowo); 

3) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 4 połoŜonego w m. Silnowo 13); 

4) przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2015  
wraz z prognozą na lata 2016-2020; 

5) ustalenia terminów zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli; 
6) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Borne 

Sulinowo na rok 2012; 
7) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2011-2016 (dot. preliminarza wydatków na realizację programu na 2012 rok); 
8) udzielenia upowaŜnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 

zabezpieczenia kredytów i poŜyczek w roku 2012; 
9) zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów (w wysokości 
1.273.201,00zł); 

10) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 
ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Silnowo” (w wysokości 
479.700,00zł); 

11) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 
ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Krągi” (w wysokości 
311.500,00zł); 

12) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za 2007 rok  
(w wysokości 340.352,11zł); 
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13) zatwierdzenia przystąpienia do projektu pt. „Wrota Parsęty II – Usługi społeczeństwa 
informacyjnego w Dorzeczu Parsęty”; 

14) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 (zmiany w preliminarzu wydatków 
przewidzianych na realizację programu); 

15) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu); 

16) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok; 
17) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok; 
18) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2011-2026. 
 
14. Uchwalenie budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok: 

1) odczytanie projektu uchwały budŜetowej;  
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budŜetowej; 
3) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady; 
4) odczytanie opinii w sprawie projektu budŜetu przedstawionej przez przewodniczącego 

Komisji BudŜetowo-Gospodarczej; 
5) przedstawienie stanowiska Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie zmian postulowanych  

w opinii Komisji BudŜetowo-Gospodarczej; 
6) przedstawienie proponowanych do projektu budŜetu autopoprawek wynikających  

z konsultacji projektu budŜetu z róŜnymi środowiskami i poprawek wynikających  
z uwzględnionych wniosków złoŜonych przez Komisję BudŜetowo-Gospodarczą; 

7) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie; 
8) głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej. 

 
15. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-

2026: 
1) odczytanie projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2012-2026; 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o zmianie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026; 
3) głosowanie nad projektem uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Borne Sulinowo na lata 2012-2026. 
 

16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
17. Ustalenie terminu następnej sesji. 
18. Zamknięcie sesji. 
 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym powiedział, Ŝe przystępujemy do bardzo przyjemnej rzeczy, a mianowicie nagrodzenia 
laureatów powiatowego międzyszkolnego konkursu języka angielskiego. Podkreślił, Ŝe to, co robi 
nasza młodzieŜ i co robią nasi nauczyciele, a takŜe dyrektorzy szkół, przynosi dumę wszystkim 
mieszkańcom tej gminy i wszystkim radnym. Dlatego jest to dla nas tak istotne i w tym miejscu 
chce to podkreślić. Następnie poprosił Panią Burmistrz, aby wspólnie wręczyli upominki 
wyróŜnionym uczniom. 
 



 4 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe jest jej szczególnie miło, Ŝe moŜe 
podziękować i pogratulować dwóm uczennicom, które tak jakby od zawsze w jakimś przedmiocie 
się wyróŜniały. Stwierdziła, Ŝe takie podejście do nauki procentuje. Takie osiągnięcia są takŜe 
zasługą nauczyciela prowadzącego Pana Szeligowskiego. Dzisiaj nie ma go z nami, ale ma 
nadzieję, Ŝe te podziękowania dotrą do niego. Powiedziała teŜ, Ŝe Borne Sulinowo ma wielu 
laureatów w róŜnych konkursach i to jest bardzo miłe. 
 
W dalszej kolejności Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wraz z Przewodniczącym RM 
Tomaszem Skowronkiem złoŜyli gratulacje i wręczyli upominki następującym uczniom Zespołu 
Szkół w Bornem Sulinowie: 
1) Judycie Skibie za zajęcie I miejsca w powiatowym międzyszkolnym konkursie języka 

angielskiego; 
2) Krzysztofowi Woźnemu za zajęcie II miejsca w powyŜszym konkursie; 
3) Gabrieli Hermanowskiej równieŜ za wysokie miejsce uzyskane w tym konkursie. 
 
Następnie Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska na ręce Dyrektora Zespołu Szkół  
w Bornem Sulinowie Pana Jacka Wojciechowskiego i równieŜ jemu, podziękowała za 
prowadzenie szkoły na tak dobrym poziomie, a Ŝyczenia i kwiaty prosiła, Ŝeby przekazał 
nauczycielowi języka angielskiego Panu Szeligowskiemu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek udzielił głosu nauczycielowi Zespołu Szkół  
w Bornem Sulinowie Pani Katarzynie Kowalczyk. 
 
Katarzyna Kowalczyk poinformowała, Ŝe po raz kolejny Zespół Szkół w Bornem Sulinowie 
organizuje Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w tym roku jubileuszowy, bo 
dwudziesty. Zwracając się do radnych powiedziała, Ŝe liczą na ich pomoc; nie tylko obecność 
radnych będzie mile widziana, ale być moŜe mają i zechcą przekazać jakieś ciekawe rzeczy, które 
wystawione by zostały do licytacji, albo podczas loterii fantowej. 
Po raz pierwszy nie tylko dzieci dostaną pomoc w postaci profesjonalnego sprzętu, ale i matki, 
które podczas ciąŜy zaczynają chorować na cukrzycę. 
Zaprosiła wszystkich do udziału w Orkiestrze w dniu 8 stycznia 2012 r. w niedzielę i powiedziała, 
Ŝe liczy nie tylko na pomoc mieszkańców Bornego, ale równieŜ spoza miasta – mieszkańców całej 
gminy.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za zaproszenie i przystąpił do realizacji  
pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady Miejskiej 
Nr XIV/2011 był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z jego treścią. 
Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu Sesji Rady Miejskiej Nr XIV/2011 z 3 listopada 2011 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XIV/2011 z 3 listopada 2011 r. został 
przyj ęty jednogłośnie. 
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Przewodniczący RM przystąpił do realizacji punktu pn. „Sprawozdanie Burmistrza  
z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe sprawozdanie z działalności Burmistrza  
w okresie międzysesyjnym otrzymali wszyscy radni.  
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do radnych, czy w sprawie sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa ktoś 
chce zabrać głos.  
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe sprawozdanie  
z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte. 
 
Po tym przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad 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 poinformował, Ŝe na dzień dzisiejszy została zwołana 
równieŜ Sesja Rady Powiatu. 
 
Po tym przystąpił do realizacji punktu obrad 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. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek 
Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 16 grudnia 2011 r. 

2. Zaopiniowano projekt budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok oraz zmianę wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026. 

3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji w dniu 29 grudnia 2011 r.  
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Komisja Rozwoju odbyła równieŜ dwa posiedzenia, których tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Zaopiniowanie - w zakresie działania komisji – projektów uchwał będących przedmiotem Sesji 

Rady Miejskiej zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 16 grudnia 2011 
roku, a mianowicie w sprawach: 

1) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok, 
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Borne Sulinowo na lata 2009-2014. 
2. Zaopiniowanie projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (w zakresie działania 

komisji). 
3. Zapoznanie się z informacją na temat stanu posiadania, wykorzystania oraz zamierzeń  

w odniesieniu do lokali mieszkalnych socjalnych i komunalnych. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2015  
wraz z prognozą na lata 2016-2020; 

2) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2012; 

3) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (dot. preliminarza wydatków na realizację programu na 2012 rok); 

4) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 
ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Silnowo” (w wysokości 
479.700,00zł); 

5) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 
ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Krągi” (w wysokości 
311.500,00zł); 

6) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 (zmiany w preliminarzu wydatków 
przewidzianych na realizację programu); 

7) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu); 

8) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok (w zakresie działania 
komisji). 

 
 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, na których dokonano kontroli w Urzędzie Miejskim 
w Bornem Sulinowie oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie. 
 
Kontrola w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie dotyczyła stanu realizacji inwestycji 
przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok.  

Zakres kontroli obejmował plan i wykorzystanie środków przyjętych w budŜecie gminy na 2011 
rok na realizację zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do dnia kontroli, tj. na dzień  
24 listopada br., stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze 
wykonawcy inwestycji, w tym umowy na wykonawstwo i przestrzeganie zawartych w nich 
ustaleń. 
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Przedmiotem kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie był 
zakres i zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, realizacja budŜetu  
i prawidłowość dokonywania wydatków, stan naleŜności i zobowiązań, stan zatrudnienia, 
terminowość regulowania zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek ZUS. 

Zakres kontroli obejmował działalność OPS i realizację planu finansowego za okres  
od 1 stycznia do 30 listopada 2011 r., w tym prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej  
i realizację zadań statutowych (zarówno własnych i zleconych). 

 
15 grudnia 2011 r. na zaproszenie Zarządu Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów uczestniczyłem w Kolacji Wigilijnej. 
 
16 grudnia 2011 r. odbyła się Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej (zwołana na wniosek Burmistrza 
Bornego Sulinowa), której tematem było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok; 
2) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo  

na lata 2011-2026; 
3) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Borne Sulinowo na lata 2009-2014; 
4) określenia wzorów formularzy podatkowych. 
 
20 grudnia 2011 r. – na zaproszenie Starosty Szczecineckiego i Przewodniczącej Rady Powiatu 
Szczecineckiego – uczestniczyłem w Samorządowym Spotkaniu Wigilijnym. 
Tego dnia Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt uczestniczyła w uroczystym spotkaniu 
wigilijnym organizowanym dla osób samotnych z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo.”. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji punktu obrad  
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 złoŜyła radnym 
Ŝyczenia noworoczne. śyczyła radnym przede wszystkim zdrowia, które w roku następnym będzie 
im bardzo potrzebne w pełnieniu funkcji, jak równieŜ dobrej współpracy z mieszkańcami sołectwa 
Nobliny i tego wszystkiego, co radni sobie zaŜyczą, i aby ten rok następny był spokojniejszy, 
łatwiejszy i przyjemniejszy. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek w imieniu Rady Miejskiej podziękował za Ŝyczenia,  
a następnie przystąpił do realizacji punktu obrad pn. „Wolna Trybuna.”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu obrad 
pn. „Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy Borne Sulinowo”. 
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Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację o stanie 
bezrobocia w gminie Borne Sulinowo w roku 2011, zawierającą dane liczbowe, w tym stan 
bezrobocia w poszczególnych miesiącach, strukturę bezrobocia, a takŜe informację  
o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych, w tym 
liczbę skierowanych osób oraz zaangaŜowane środki finansowe. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Przewodniczący RM powiedział równieŜ, Ŝe gościmy w sesji Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Szczecinku, do którego moŜna kierować ewentualne pytania. Po tym zwrócił się do 
Dyrektora PUP o porównanie stanu bezrobocia występującego na terenie Gminy Borne Sulinowo  
z innymi gminami Powiatu Szczecineckiego. 
 
Dyrektor PUP Wiesław Kosmala na wstępie powiedział, Ŝe na Ŝyczenie Pana Przewodniczącego 
Rady Miejskiej powie kilka słów na temat, jak wygląda bezrobocie w Gminie Borne Sulinowo  
w porównaniu z innymi gminami Powiatu Szczecineckiego. W materiałach, które przedstawił 
radnym zawarte są dane dotyczące tylko Gminy Borne Sulinowo. Poinformował, Ŝe Gmina Borne 
Sulinowo w stosunku do innych gmin wygląda lepiej niŜ przeciętnie, a moŜna powiedzieć, Ŝe 
dobrze. Wskaźnik bezrobocia na koniec listopada br. w Gminie Borne Sulinowo wynosił 12,5%,  
a niŜszy wskaźnik ma tylko Miasto Szczecinek – 11,8%. Pozostałe gminy mają ten wskaźnik 
powyŜej 16%, a mianowicie: Gmina wiejska Szczecinek – 16,5%, Biały Bór – 16,7%, Grzmiąca – 
19,1%, Barwice – 19,8%. Mimo tego, Ŝe na terenie Gminy Borne Sulinowo osób bezrobotnych jest 
duŜo, to biorąc pod uwagę sytuację bezrobocia w innych gminach, w Gminie Borne Sulinowo jest 
całkiem nieźle. To bezrobocie faluje, ale tak jest teŜ w innych gminach, a najgorsze miesiące to 
grudzień, styczeń i luty, bo potem bezrobocie spada. Od kilku juŜ lat najlepszy stan bezrobocia jest 
w miesiącu październiku, bo potem zaczyna rosnąć. Tak to miało miejsce w 2011 roku. Na pewno 
nie bez znaczenia jest fakt, jakimi środkami dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, czyli ile mogą 
wesprzeć osób w postaci prac interwencyjnych i dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Jeśli chodzi o roboty publiczne sytuacja w tym roku jest znacznie trudniejsza niŜ w roku 2010.  
W roku ubiegłym Powiatowy Urząd Pracy miał do dyspozycji ponad 27 mln zł, natomiast w tym 
roku jest to niespełna 11 mln zł. W ubiegłym roku na roboty publiczne PUP posiadał środki  
w wysokości prawie 7 mln zł, natomiast w tym roku przeznaczył tylko niecałe 2,5 mln zł. 
PowyŜsze musi się odbić na ilości osób pracujących w ramach robót publicznych, poniewaŜ na 
wszystko nie wystarcza środków finansowych. Generalnie jest tak, Ŝe połowę środków 
finansowych bierze Miasto Szczecinek, ale tam mieszka połowa mieszkańców Powiatu 
Szczecineckiego. Jeśli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców, to na II miejscu jest Gmina Borne 
Sulinowo, bo tutaj przedsiębiorczość dobrze się rozwija i przedsiębiorcy chętnie korzystają  
z róŜnych form wsparcia. Zasygnalizował, Ŝe przyszły rok nie zapowiada się lepiej niŜ rok obecny. 
W budŜecie państwa jest zapisanych 200 mln zł więcej, czyli na Powiat Szczecinecki moŜe 
przypaść 600-700.000,00zł więcej. Wyczerpana została juŜ alokacja wynikająca z działania 6.1.3  
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które to środki były przeznaczone na powiatowe urzędy 
pracy. W tym roku z tego programu mieli środki w wysokości 2.890.000,00zł, natomiast  
w przyszłym roku juŜ tych pieniędzy nie będzie. W związku z tym sytuacja finansowa Urzędu, 
jeśli chodzi o wsparcie bezrobotnych, raczej się nie poprawi i moŜe być na tym samym poziomie, 
co jeszcze wiele zaleŜy od tego, jak będzie uruchamiać swoją rezerwę Pan Minister Pracy  
i Polityki Społecznej. Poinformował, Ŝe w tym roku starali się startować w róŜnych ogłoszonych 
wówczas przez Panią Minister konkursach i zdobywać środki finansowe. Na program specjalny 
pozyskali ponad 2.300.000,00zł, na program dla osób zwalnianych z przyczyn nie dotyczących 
pracowników 220.000,00zł, na tzw. program klęskowy ponad 500.000,00zł. To wszystko daje  
w sumie kwotę blisko 5 mln zł. Jak będzie wyglądał przyszły rok trudno zgadywać, bo jest nowy 
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Pan Minister i nie wiadomo jak będzie swoją rezerwą dysponował. Po tym zwrócił się  
o ewentualne pytania. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe na pewno na temat prac interwencyjnych i robót 
publicznych Pan Dyrektor jakieś informacje posiada. Interesują go głównie środki na prace 
interwencyjne, w związku z tym zapytał, czy w tym temacie posiada jakieś dane, bo budŜet 
Powiatu na 2012 rok juŜ został skonstruowany. 
 
Dyrektor PUP Wiesław Kosmala wyjaśnił, jak wygląda przydział środków finansowych na 
wsparcie osób bezrobotnych. Aby mógł mieć jakąś wiedzę na ten temat, musi być najpierw 
uchwalony budŜet państwa, bo w budŜecie państwa są przeznaczone środki na ten cel. Takiego 
budŜetu jeszcze nie ma, ale oni wiedzą ile tam jest – 3,6 mld zł. Jak zostanie uchwalony budŜet 
państwa, wtedy te środki są dzielone na województwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej wg specjalnego algorytmu. Następnie województwo dzieli na poszczególne 
powiaty teŜ wg algorytmu, który jest przyjmowany uchwałą samorządu województwa. Ma jakieś 
wyobraŜenie, ile tych środków moŜe być, ale Ŝeby je dzielić trzeba wiedzieć konkretnie ile. 
Procedura podziału środków finansowych w powiecie wygląda następująco: Starosta przedstawia 
Powiatowej Radzie Zatrudnienia, na jakie formy aktywizacji zawodowej chce przeznaczyć środki 
(roboty publiczne, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej itd.) i to 
jest przez tę Radę opiniowane. Poinformował, Ŝe Pani Burmistrz jest członkiem Rady 
Zatrudnienia. Wówczas dopiero jako Powiatowy Urząd Pracy mają wiedzę, na co mogą te środki 
wydawać. Jednak jako Urząd Pracy wszystkich działań nie zatrzymują, bo tak to okres od końca 
grudnia do końca lutego byłby okresem martwym. Nie uruchamiają jakichś wielkich środków, 
poniewaŜ otrzymują mało pieniędzy w tym okresie z budŜetu państwa. BudŜet państwa daje 
prowizorium budŜetowe w jakiejś ilości i nie moŜe więcej środków uruchamiać niŜ tyle, ile 
dostanie, bo nie moŜe przekroczyć. To wszystko nie jest takie proste i tak naprawdę nie potrafi 
dzisiaj odpowiedzieć, ile środków będzie przeznaczonych na prace interwencyjne. Poinformował, 
Ŝe w tym roku na prace interwencyjne wydatkowane zostały środki w wysokości około 
2.200.000,00zł i spodziewa się podobnych środków w roku przyszłym. Przypomniał teŜ, Ŝe pewne 
umowy np. z przedsiębiorcami na 12 miesięcy podpisują w październiku, w listopadzie, które 
swoim skutkiem finansowym przechodzą na rok przyszły. W związku z tym jakieś zobowiązania 
powstają, a robią to celowo, Ŝeby tych przedsiębiorców wspierać, a nie zamykać im drogę, 
pomimo tego, Ŝe jest problem przejścia rocznego i jako PUP muszą się rozliczać co roku. Jeszcze 
raz przypomniał, Ŝe przedsiębiorcy z terenu Gminy Borne Sulinowo dosyć chętnie z tej formy 
pomocy korzystają i takie wsparcie uzyskują. Podkreślił teŜ, Ŝe nie jest łatwo takie wsparcie 
dostać, bo trzeba spełnić szereg wymogów prawa, a jednym z nich jest, Ŝe z własnej inicjatywy nie 
zwalnia się pracowników. Ubiegać się głównie o to mogą ci, co nie ograniczają zatrudnienia, 
chyba Ŝe zwolnienie wynika z zakończonej umowy o pracę bądź z przejścia na emeryturę, albo 
zwolnienia dyscyplinarnego. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
  
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek złoŜył Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
i wszystkim jego pracownikom Ŝyczenia noworoczne oraz powiedział, iŜ jak spotkamy się 
następnym razem, to ma nadzieję, Ŝe bezrobocie w całym powiecie wynosić będzie 10%. 
 
Dyrektor PUP Wiesław Kosmala podziękował za Ŝyczenia i opuścił obrady Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu obrad pn. 
„Informacja Burmistrza o zgłoszonych Ŝądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5  
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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 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali Informację Burmistrza  
o zgłoszonych Ŝądaniach, 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 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z radnych w sprawie tej informacji chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM oświadczył, iŜ przyjmujemy, Ŝe Informacja 
Burmistrza o zgłoszonych Ŝądaniach, 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 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) została 
przyj ęta. 
 
Po tym przystąpił do realizacji punktu obrad pn. „Informacja na temat stanu posiadania, 
wykorzystania oraz zamierzeń w odniesieniu do lokali mieszkalnych socjalnych i komunalnych”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali stosowną informację na 
temat stanu posiadania, wykorzystania oraz zamierzeń w odniesieniu do lokali mieszkalnych 
socjalnych i komunalnych. 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Po tym zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z radnych w sprawie tej informacji chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM oświadczył, Ŝe Informacja na temat stanu 
posiadania, wykorzystania oraz zamierzeń w odniesieniu do lokali mieszkalnych socjalnych  
i komunalnych została przyjęta. 
 
Po tym przystąpił do realizacji punktu obrad pn. „Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2012 
rok”. 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RM  
o przeczytanie projektu uchwały dotyczącej planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2012 rok. 



 11 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował równieŜ, Ŝe na sesję przybył radny Mariusz 
Gorgol i aktualnie Rada Miejska obradować będzie w komplecie tj. 15-osobowym składzie. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/190/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2012 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do realizacji punktu sesji pn. 
„Podjęcie uchwał w sprawach”. 
 
 
Ad 13. 
Podjęcie uchwał. 
 
13.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonych na terenie gminy Borne Sulinowo (dot. nabycia 
części z nieruchomości połoŜonych w obrębie Dąbrowica, stanowiących własność Skarbu Państwa 
- Agencji Nieruchomości Rolnych) radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/191/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonych na terenie gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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13.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
przekazania w uŜyczenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części nieruchomości tj. 17 m² 
z działki nr 142, połoŜonej w m. Juchowo) radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/192/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie przekazania w uŜyczenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Szczecinku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 4 połoŜonego w m. Silnowo 13) radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XVI/193/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2015 wraz  
z prognozą na lata 2016-2020 radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/194/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-
2015 wraz z prognozą na lata 2016-2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 12 do protokołu. 
 
 
13.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
ustalenia terminów zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XVI/195/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie ustalenia terminów zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2012 radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/196/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 
 
13.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2011-2016 (dot. preliminarza wydatków na realizację programu na 2012 rok) radni mają przed 
sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/197/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
udzielenia upowaŜnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia 
kredytów i poŜyczek w roku 2012 radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/198/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie udzielenia upowaŜnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 
zabezpieczenia kredytów i poŜyczek w roku 2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
13.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów (w wysokości 1.273.201,00zł) 
radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/199/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
13.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów 
wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-
rekreacyjnej w miejscowości Silnowo” (w wysokości 479.700,00zł) radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/200/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 
ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Silnowo” została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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13.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów 
wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-
rekreacyjnej w miejscowości Krągi” (w wysokości 311.500,00zł) radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/201/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 
ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kr ągi” została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
13.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za 2007 rok  
(w wysokości 340.352,11zł) radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię 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. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/202/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za 2007 
rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
13.13 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia przystąpienia do projektu pt. „Wrota Parsęty II – Usługi społeczeństwa 
informacyjnego w Dorzeczu Parsęty” radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/203/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do projektu pt. „Wrota Parsęty II – Usługi 
społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty”  została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
13.14 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 (zmiany w preliminarzu wydatków przewidzianych na 
realizację programu) radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/204/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
13.15 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu w 2011 r.) radni mają 
przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/205/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu. 
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13.16 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok (dot. zwiększenia dochodów 
budŜetu o kwotę 42.952,25 zł i zmniejszenia dochodów budŜetu o kwotę 491.644,10 zł oraz 
zwiększenia wydatków budŜetu o kwotę 137.285,46 zł i zmniejszenia wydatków budŜetu o kwotę 
435.815,75 zł) radni mają przed sobą.  
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie proponowane zmiany w budŜecie gminy na 2011 rok, których 
opiniowanie naleŜy do zakresu działania komisji. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/206/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
13.17 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst wprowadzonego na dzisiejszej sesji 
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok 
(dot. zwiększenia dochodów budŜetu o kwotę 22.650,00zł i zwiększenia wydatków budŜetu o tę 
samą kwotę) radni mają przed sobą. Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
Radny Dariusz Czerniawski skierował zapytanie do Skarbnika Gminy, z jakiego tytułu zwiększa 
się dochody o 22.650,00zł. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, Ŝe dochody i wydatki są zwiększone o tę samą 
kwotę z tytułu odprowadzenia dochodów przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie 
wypracowanych jeszcze pod koniec roku. Po stronie wydatków kwota ta jest przekazana na 
wydatki szkolne w Szkole Podstawowej. Ponadto projekt uchwały zawiera ostatnie przeniesienia 
między rozdziałami i paragrafami w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Bornem 
Sulinowie, Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie i Publicznego Gimnazjum w Silnowie. 
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Radny Ryszard Cywiński zapytał, dlaczego zwiększa się środki na wynagrodzenia i z czym to się 
wiąŜe. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe uchwalając corocznie budŜet 
musimy po stronie dochodów planować subwencję w wysokości ustalonej przez Ministerstwo 
Finansów. Nigdy subwencja nie wystarcza na realizowanie zadań i na płace nauczycieli. 
Subwencję planowaną, jaką otrzymaliśmy w 2011 roku, dostaliśmy niepowiększoną o kwotę 7% 
wzrostu płac dla nauczycieli. Dlatego musieliśmy dokonywać róŜnych przesunięć w budŜecie, 
Ŝeby nauczycielom te wynagrodzenia zapłacić. Ustawa o oświacie mówi wyraźnie, Ŝe gmina jest 
zobowiązana wypłacać wynagrodzenia niezaleŜnie od środków finansowych przekazanych przez 
Ministerstwo Finansów. 
To samo nas czeka przy realizacji budŜetu roku 2012. Od września przewidziane są kolejne 
podwyŜki dla nauczycieli, a ich w budŜecie nie mamy do końca zabezpieczonych. Znów więc 
będziemy w ciągu roku zwiększać środki na wynagrodzenia. W tej chwili znamy tylko 
zaplanowaną przez Ministerstwo subwencję i taką kwotę moŜemy wpisać do budŜetu. Jaka ona 
będzie, ostatecznie zobaczymy w kwietniu. MoŜe ona być równieŜ niŜsza. Z informacji, jakie do 
nas docierają z Instytutu Analiz Regionalnych subwencja oświatowa zapisana w projekcie ustawy 
budŜetowej na rok 2012 jest zaniŜona o ponad miliard złotych. Oznacza to dla wszystkich 
samorządów kwotę średnio pomniejszoną o około 400 000,00zł. Źle oszacowana w budŜecie 
państwa subwencja oświatowa to wynik m.in. niedostatecznego uwzględnienia podwyŜek dla 
nauczycieli czy wzrostu od 1 lutego składki rentowej z 4,5 do 6,5 proc. Te wszystkie zmiany 
docierają do nas teraz, a projekt budŜetu Regionalna Izba Obrachunkowa opiniowała nam  
w listopadzie i równieŜ radni otrzymywali go 15 listopada. 
 
Radny Ryszard Cywiński wtrącił się w wypowiedź Pani Burmistrz i zapytał, czy nie moŜna w tym 
temacie zainterweniować. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe moŜna i to robią wszystkie 
samorządy. NaleŜymy do Związku Miast Polskich, jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu i jak 
zwykle dostaliśmy komunikat, Ŝe komisja tradycyjnie negatywnie zaopiniowała budŜet  
i subwencję oświatową. Zarząd Związku Miast Polskich występujący w imieniu samorządów 
reprezentuje nasz pogląd, iŜ potrzebne są zmiany legislacyjne w sprawie finansowania oświaty  
w samorządach. Samorządy chcą, Ŝeby pracownicy oświaty, w tym nauczyciele, opłacani byli  
z budŜetu państwa. Wszyscy mówią o tym, Ŝe niedoszacowanie przez budŜet centralny wysokości 
subwencji oświatowej powoduje zaniedbania w innych dziedzinach finansowanych przez 
samorząd, np. modernizacji i utrzymaniu dróg lokalnych, pomocy społecznej czy kulturze. Na tym 
mówieniu się kończy. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ rozumie, Ŝe dostajemy pieniądze na oświatę na bazie 
jakiegoś algorytmu. JeŜeli ten algorytm nam wychodzi taki a nie inny, to boi się, Ŝe wpływ na to 
ma ilość oddziałów w szkołach. UwaŜa, Ŝe jak algorytm wskazuje, iŜ tej gminie naleŜy się tyle  
a tyle, to powinno to być do obrony we wszystkich instancjach. Aktualnie wszystkie gminy się 
poddają i wychodzi na to, Ŝe budŜet na oświatę o 1 mld zł będzie niŜszy. Premier obiecywał, Ŝe 
nauczyciele dostaną podwyŜki, a z drugiej strony gminy dostaną o 10% mniej środków.  
W rezultacie gminy nie będą robić nic, tylko nauczycielom płacić pensje. Z całym szacunkiem dla 
nauczycieli, trzeba im płacić, ale od tego są subwencje. JeŜeli coś wychodzi z wyliczenia i się 
naleŜy, to trzeba o to walczyć. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe dyskusja samorządów nad zmianą 
algorytmu trwa od wielu lat, dyskutuje się teŜ nad propozycjami sposobu naliczania subwencji. 
Samorządy przesyłając propozycje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zaproponowały róŜne warianty naliczania subwencji na nauczyciela, na oddział, doprecyzowanie 
zasad naliczania subwencji oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych. Dopóki algorytm 
naliczania subwencji nie zostanie zmieniony, nie moŜna go wpisać do ustawy, a więc nic się nie 
zmieni. Miasta od 5 do 20 tys. mieszkańców, bez dochodów własnych, nie mają Ŝadnego 
mechanizmu wyrównawczego.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ nie przypomina sobie, Ŝeby w tej gminie 
nie dopłacano do subwencji oświatowej; jest to proces stały i tylko się zwiększający. To samo 
dotyczy pomocy społecznej. Stwierdził, Ŝe radny Cywiński bardzo waŜny temat poruszył i myśli, 
Ŝe znajdziemy czas na to, aby się tym zająć i zastanowić, jak to ma funkcjonować i co  
w rzeczywistości jako Rada moŜemy. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/207/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
13.18 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst wprowadzonego na dzisiejszej sesji 
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2011-2026 radni mają przed sobą i zwrócił się do Skarbnika Gminy  
o wyjaśnienie. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis wyjaśniła, Ŝe w powyŜszej uchwale zostały naniesione zmiany, 
będące konsekwencją obu uchwał dotyczących wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2011 rok, w których dokonano zmiany wydatków na realizację przedsięwzięć oraz 
zmianę kwot rozchodów. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/208/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2011-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 27 i nr 28 do protokołu. 
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Po tym Przewodniczący RM przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
pn. „Uchwalenie budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok”. 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RM  
o przeczytanie treści projektu uchwały budŜetowej. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2012. 
 
Następnie Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść uchwały  
Nr CXXXII/444/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  
z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej 
Miasta i Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poprosił przewodniczących komisji 
Rady Miejskiej o przedstawienie opinii o przedłoŜonym projekcie budŜetu Gminy Borne Sulinowo 
na 2012 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

 
„Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2011 r. analizowała projekt budŜetu 

Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok w zakresie działania komisji, tj. obejmujący działy: 
 

1) 630 Turystyka, 
2) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, 
3) 801 Oświata i wychowanie, 
4) 851 Ochrona zdrowia, 
5) 852 Pomoc społeczna, 
6) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
7) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 
8) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
9) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
10) 926 Kultura fizyczna. 
 

Zapoznano się z planem dochodów budŜetowych oraz planem wydatków budŜetowych  
w powyŜszych działach. 

Reasumując Komisja Rozwoju nie wniosła uwag zarówno do planowanych dochodów  
jak i wydatków budŜetowych, których opiniowanie naleŜy do kompetencji komisji  
i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Burmistrza projekt budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2012 rok”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
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„ Przedstawiony przez Burmistrza Bornego Sulinowa projekt budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 
2012 rok po stronie dochodów zakłada: 
 
- dochody własne w wysokości   12.709.596,00 zł 
- subwencje w wysokości               11.576.996,00 zł 
- dotacje        5.254.210,00 zł 
- środki pochodzące z budŜetu Unii  
      Europejskiej           1.462.323,00 zł 
 
 
Ogółem dochody  stanowią kwotę                         31.003.125,00 zł  
w tym: 
- dochody bieŜące     28.367.402,00 zł 
- dochody majątkowe      2.635.723,00 zł. 
 
 
Po stronie wydatków i rozchodów Burmistrz proponuje: 
-     na wydatki bieŜące              27.201.876,00 zł 
- na inwestycje        3.801.249,00 zł                              
 
 
Ogółem wydatki stanowią kwotę               31.003.125,00 zł. 
 
 
BudŜet Gminy Borne Sulinowo jest zrównowaŜony, bowiem dochody są równe wydatkom,  
a przychody (kredyty i poŜyczki planowane do zaciągnięcia) są równe rozchodom (planowanej 
spłacie kredytów i poŜyczek). 
 
Planowane wydatki bieŜące są niŜsze od planowanych dochodów bieŜących o kwotę 
1.165.526,00zł, co spełnia wymagania zawarte w art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych  
i stanowi podstawę do uchwalenia budŜetu gminy na dany rok budŜetowy. 
 
W 2012 roku planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1.273.201,00zł, 
przy jednoczesnej spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek na tę samą kwotę, co nie 
spowoduje wzrostu wskaźnika ogólnego zadłuŜenia z tytułu kredytów i poŜyczek do planowanych 
dochodów. 
 
W budŜecie ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu jednostki samorządu 

terytorialnego do kwoty 1.500.000,00zł (kredyt w rachunku bieŜącym podlegający spłacie do 
31 grudnia 2012 r.), 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych poŜyczek i kredytów do kwoty 1.273.201,00zł,  

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej do kwoty 823.200,00zł, która to poŜyczka będzie zaciągnięta i spłacona w 2012 
roku. 

 
Komisja przeanalizowała poszczególne źródła dochodów budŜetu gminy zawarte w załączniku do 
uchwały budŜetowej i nie wniosła uwag.  
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Przeanalizowała równieŜ wydatki budŜetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej. 
W ogólnej kwocie wydatków budŜetowych wydatki bieŜące stanowią 27.201.876,00zł (88 % ogółu 
wydatków), natomiast wydatki majątkowe 3.801.249,00 zł (12 % ogółu wydatków). 
 
Komisja zapoznała się teŜ z zadaniami inwestycyjnymi proponowanymi do wykonania  
w 2012 roku, które zostały ujęte w wydatkach budŜetowych w poszczególnych działach 
klasyfikacji budŜetowej. Większość przewidzianych do realizacji inwestycji wynika  
z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i są to inwestycje kontynuowane, na które dotychczas 
poniesiono nakłady finansowe. 
 
W wyniku analizy poszczególnych składników budŜetu gminy, Komisja BudŜetowo-
Gospodarcza nie wniosła uwag i wydała opinię pozytywną o projekcie budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2012 rok.”. 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać 
głos. 
 
Radny Ryszard Cywiński zabrał głos w kwestii formalnej i zwrócił się do Skarbnika Gminy, aby 
przy projektowaniu budŜetu na dany rok zawarła planowany budŜet za poprzedni rok i procent 
wzrostu poszczególnych składników budŜetu. Dla radnych będzie to duŜym udogodnieniem, gdyŜ 
otwierając pewną stronę projektu będą mogli porównać budŜet tegoroczny z budŜetem 
ubiegłorocznym i uzyskają % wzrostu. Ponadto zapytał Panią Skarbnik, czy zawarte kwoty 
przewidziane na oświatę i pomoc społeczną, nie biorąc pod uwagę wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli, starczą na te wynagrodzenia, czy juŜ na starcie wiadomo, Ŝe będą braki. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska ustosunkowując się do tego, co zaproponował radny 
Cywiński powiedziała, Ŝe moŜna było to zaproponować, kiedy toczyły się dyskusje nad projektem 
budŜetu na komisjach. Wtedy nie było takiego wniosku. Między dyskusją nad projektem budŜetu  
a sesją, na której budŜet uchwalamy, jest czas na wprowadzenie zmian. Prosiła, aby o tym 
pamiętać. Po tym powiedziała, Ŝe wyręczy w odpowiedzi Panią skarbnik. 
Na samym starcie wiemy, Ŝe będą braki. W 2011 r. do oświaty dołoŜyliśmy własnych środków 
prawie 2,5 mln zł, w tym do dowozów, do 5-latków, które miały iść do klasy I jako 6-latki, a nie 
pójdą, więc w przyszłym roku teŜ będą nas kosztować. Szkoły mają zabezpieczone finanse, 
natomiast na podwyŜki zaplanowanej subwencji nie starczy. Miejmy nadzieję, Ŝe będą jakieś 
wyrównania. O tym się przekonamy w kwietniu. JeŜeli to nie nastąpi to znów będziemy musieli 
szukać środków własnych zapewne kosztem inwestycji. Do budŜetu nie moŜna przyjąć innej 
kwoty, aniŜeli zaplanowana przez ministerstwo. JeŜeli ministerstwo podaje do planu naszego 
kwotę 8 mln zł, to my taką kwotę musimy wprowadzić. Zakładamy, Ŝe to nam przykładowo 
wystarczy, a w kwietniu np. dostajemy 200.000,00zł mniej. Dlatego dokonywano przesunięć we 
wszystkich rozdziałach planów finansowych szkół i przeznaczano środki na wynagrodzenia. Te 
szkoły, którym wystarczyło środków na wynagrodzenia, oddawały do gminy, a gmina dodawała 
tam, gdzie na te wynagrodzenia nie wystarczało. Były to dosyć drastyczne oszczędności i nawet  
z dochodów własnych szkół środki były przeznaczane na wynagrodzenia. Środki finansowe  
z oszczędności na płacach w StraŜy Miejskiej równieŜ przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla 
nauczycieli. Ponadto poinformowała, Ŝe nie było Ŝadnych podwyŜek płac w Urzędzie Miejskim  
i w roku przyszłym przewidziana została od połowy roku podwyŜka wynagrodzeń o stopień 
inflacji 2,8%. Powiedziała, Ŝe obawia się o środki finansowe na oświatę i nie wiadomo, czy nie 
będziemy musieli rezygnować z jakiejś inwestycji, a na pewno będziemy rezygnować z inwestycji, 
na które nie dostaniemy dofinansowania.. Na dzień dzisiejszy 85% do 90% wydatków na oświatę 
to wynagrodzenia nauczycieli, a prawie reszta na bieŜące funkcjonowanie szkół. Ustosunkowując 
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się do poruszonej przez radnego Cywińskiego kwestii dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli  
i zaplanowania odpowiednich środków na ten cel powiedziała, Ŝe się tak nie da, bo nie wiadomo, 
jakie to będą wynagrodzenia. 
Na koniec stwierdziła, Ŝe nie jest to budŜet naszych marzeń, ale nie jest teŜ budŜetem, który 
przejadamy. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował Pani Burmistrz za wystąpienie, a następnie 
zapytał, czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos. 
 
Radny Dariusz Skiba zabrał głos odnośnie ujednolicenia planów finansowych szkół. Powiedział, 
Ŝe fajny program ma Szkoła Podstawowa i Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, bo projekty planów 
finansowych są bardzo czytelne, chociaŜ czcionka jest mała, ale moŜna ją powiększyć. Ponadto 
zauwaŜył w projekcie budŜetu gminy na rok 2012 wydatki na oświetlenie uliczne w kwocie 
500.000,00zł. Zaproponował częściowe wyłączenie oświetlenia w godzinach nocnych, a takie 
wyłączenia są coraz częściej stosowane. Zasilanie jest z 3 faz a wyłączenie 1 fazy spowoduje, Ŝe 
np. co druga lampa zostanie wyłączona. Prosił, aby nad tym się zastanowić, bo na pewno na tych 
wyłączeniach byśmy zyskali. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe radny ma rację, ale ona juŜ widzi 
protesty i telefony w tej sprawie. Poinformowała, iŜ za to oświetlenie płacimy w zasadzie juŜ drugi 
czy trzeci rok na tym samym poziomie, dlatego, Ŝe wymienione zostały na terenie gminy wszystkie 
oprawy na energooszczędne. W związku z tym, iŜ na modernizację oświetlenia ulicznego nie 
wydaliśmy złotówki, spisana została taka umowa, Ŝe przez najbliŜsze lata za to oświetlenie 
będziemy płacić na tym samym poziomie, mimo, Ŝe tam są juŜ oszczędności. Aktualnie te 
oszczędności ma energetyka, ale później to będą nasze oszczędności. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2012: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/209/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku sesji  
pn. „Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-
2026”. 
 
 
Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RM  
o przeczytanie projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026. 
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Następnie Przewodniczący RM przeczytał treść uchwały Nr CXXXII/445/Z/2011 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie 
wydania opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały Miasta i Gminy Borne Sulinowo o wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2012-2026. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano, wobec powyŜszego Przewodniczący RM poddał pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/210/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2012-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji punktu sesji pn. „Interpelacje, wnioski  
i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 16. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrali: 
 
- Radny Ryszard Cywiński skierował zapytanie, czy prace porządkowe po inwestycji wodno-

kanalizacyjnej zostały zakończone. 
 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe nie zostały zakończone. 
Poinformowała, Ŝe dzisiaj z Zastępcą Burmistrza byli w Przedsiębiorstwie Wodociągów  
i Kanalizacji w Szczecinku i między innymi pytali o te rzeczy, gdyŜ Dąbie nie jest jedyną 
miejscowością, w której prace porządkowe nie zostały wykonane. Powiedziała, iŜ PWiK 
przyjęło taką taktykę, Ŝe wykonawca zgłasza zakończenie robót a oni jadą, aby odebrać te 
prace. Zdarzały się przypadki, Ŝe prace zostały odebrane, a pozostał bałagan. Taka sytuacja 
była w Kiełpinie i tylko dzięki temu, Ŝe była interwencja mieszkańca Kiełpina i sołtysa tej 
miejscowości, Kierownik Referatu Inwestycji Krzysztof Zając jeździł na miejsce, aby 
stwierdzić stan rzeczy, a następnie sprawę przekazywał do PWiK i ci dopiero mogli coś zrobić. 
 

- Radny Dariusz Skiba poinformował, Ŝe koledzy z firmy po ostatnich awariach sieci 
energetycznej, które miały miejsce za oczyszczalnią ścieków, przedstawili sugestię odnośnie 
wywoŜenia nieczystości płynnych (z szamba) na tereny właśnie za oczyszczalnią. Powiedział, 
Ŝe tą sprawę zgłosił do Komendanta StraŜy Miejskiej, bo faktycznie w tym rejonie cuchnie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe tam jest deszczówka, PWiK 
tym się interesowało, my teŜ tam byliśmy. Oświadczyła, Ŝe tam nikt nic nie wywozi i szamba 
tam teŜ nie ma. 

 
Więcej głosu w tym punkcie sesji nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”. 
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Ad 17. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe następna Sesja Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie odbędzie się pod koniec stycznia 2012 r. w czwartek.  
Po tym zwrócił się z prośbą, aby po sesji wszyscy zostali, bowiem Pani Burmistrz przygotowała 
mały poczęstunek.  
Następnie wszystkim radnym złoŜył Ŝyczenia, aby tak jak w tym roku, w roku następnym Rada 
Miejska była silna mądrością kaŜdego radnego i aby radni do tej rady wnosili jak najwięcej. To, Ŝe 
czasami się róŜnimy i nie zawsze moŜemy mieć rację w głosowaniu, to właśnie z tego wychodzi, 
Ŝe łącznie jesteśmy sprawni, mądrzy i jesteśmy w stanie pomóc temu zadaniu, którego się wspólnie 
podjęliśmy. Na koniec Ŝyczył wszystkiego dobrego. 
 
 
Ad 18. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XVI Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.30. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 
 


