
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXVII/2012  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 20 grudnia 2012 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXVII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 20 grudnia 2012 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku Wiesława Kosmalę, kierowników 
jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, przybyłych 
mieszkańców 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, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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 12 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach" jako ppkt 18a projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok. Powiedziała, Ŝe dotyczy 
ona zmniejszenia dochodów o kwotę 4.902,12zł i jednocześnie zmniejszenia wydatków o tą 
kwotę, a takŜe dokonania zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów 
oświatowych jednostek budŜetowych. Ponadto do tego projektu uchwały wprowadza 
autopoprawkę Skarbnika Gminy, która dotyczy przeniesień między rozdziałami i paragrafami  
w ramach budŜetu Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie na kwotę 9.774,87 zł. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku sesji projektu uchwały  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok wraz  
z autopoprawką: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XXV/2012 z 8.11.2012 r. i Nr 

XXVI/2012 z 29.11.2012 r.). 
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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 na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania wynikające  

z kompetencji samorządu gminnego. 
11. 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. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) udzielenia upowaŜnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 

zabezpieczenia kredytów i poŜyczek w roku 2013; 
2) zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy 

Borne Sulinowo na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów (w wysokości 
2.484.494,00zł); 

3) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "WdraŜanie 
lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. "Rozwój turystyki na 
obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie Ŝółtego szlaku 
Nordic Walking" (w wysokości 10.472,00zł); 

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 Juchowo" (w wysokości 
276.710,00zł); 

5) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za 2008 rok  
(w wysokości 116.872,83zł); 

6) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa (dot. nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w m. Łubowo 
oznaczonej działką nr 381/8 - droga gruntowa); 

7) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej w m. Borne Sulinowo oznaczonej działką nr 7/362); 

8) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania wysokości stawki tej opłaty; 

9) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

10) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

11) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości; 

12) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Borne Sulinowo; 

13) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 (zmiany w preliminarzu 
wydatków na realizację Programu na 2012 rok); 
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14) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację Programu 
na 2012 rok); 

15) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2013; 

16) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (uchwalenie preliminarza wydatków na realizację Programu 
na 2013 rok); 

17) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 pt. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez 
zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej" (w wysokości 
100.000,00zł); 

18) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok; 
 18a) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok; 
19) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na 

lata 2012-2026. 
 

13. Uchwalenie budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 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. 

 
14. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-

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

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030; 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o zmianie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030; 
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030. 
 

15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
16. Ustalenie terminu następnej sesji. 
17. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
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Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokoły poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej Nr XXV/2012 z 8.11.2012 r. i Nr XXVI/2012 z 29.11.2012 r. były wyłoŜone do 
wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, czy są uwagi do 
protokołów. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołów Nr XXV/2012 z 8.11.2012 r. i Nr XXVI/2012 z 29.11.2012 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr  XXV/2012 z 8.11.2012 r. i Nr 
XXVI/2012 z 29.11.2012 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe 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 mają pytania do informacji zawartych w sprawozdaniu 
Burmistrza. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
"W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie, a mianowicie: 
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Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła dwa posiedzenia, na których: 
1. Oceniono podejmowane działania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na 

zadania wynikające z kompetencji samorządu gminnego. 
2. Zapoznano się z informacją 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. 

3. Zaopiniowano projekt budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok oraz zmianę wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030. 

4. Wydano opinię na temat wniosku złoŜonego o nabycie w trybie bezprzetargowym części tj. 
0,2349 ha z działki połoŜonej w m. Krągi, oznaczonej nr 371/3 (na poprawę warunków 
zagospodarowania działek będących własnością wnioskodawcy). 

5. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanych na 29 listopada i 20 grudnia 2012 r. oraz dodatkowy projekt uchwały  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok. 

 

Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania wynikające  

z kompetencji samorządu gminnego. 
2. Zaopiniowanie projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok - w zakresie działania 

komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
2) zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie 

Gminy Borne Sulinowo; 
3) zmiany sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

w Gminie Borne Sulinowo; 
4) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "WdraŜanie 
lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. "Rozwój turystyki na 
obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie Ŝółtego szlaku 
Nordic Walking"; 

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 Juchowo"; 

6) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za 2008 rok; 

7) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania wysokości stawki tej opłaty; 

8) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

10) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości; 

11) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Borne Sulinowo; 
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12) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 (zmiany w preliminarzu 
wydatków na realizację Programu na 2012 rok); 

13) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację Programu 
na 2012 rok); 

14) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2013; 

15) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (uchwalenie preliminarza wydatków na realizację Programu 
na 2013 rok); 

16) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 pt. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez 
zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej"; 

17) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, na których: 
1. Przeprowadziła kontrolę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 

Przedmiotem kontroli był całokształt działalności jednostki za okres od 1 stycznia  
do 30 listopada 2012 r., w tym prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej,  
a w szczególności: 
1) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń; 
2) prawidłowości gospodarowania mieniem; 
3) gospodarki finansowej. 

2. Przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. 
Przedmiotem kontroli był stan realizacji inwestycji przyjętych w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2012 rok, w tym: 
1) plan i wykorzystanie środków za okres od 1 stycznia do dnia kontroli; 
2) stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy 

inwestycji, w tym umowy na wykonawstwo i przestrzeganie zawartych w nich ustaleń. 
3. Przeprowadziła kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie. 

Przedmiotem kontroli była statutowa działalność biblioteki, realizacja kalendarza imprez, 
realizacja budŜetu i prawidłowość dokonywania wydatków (w tym przychodów własnych), 
inwentaryzacja środków materialnych, zaległości, terminowość regulowania zobowiązań 
m.in. z tytułu podatków i składek ZUS. 

 
29 listopada 2012 r. odbyła się Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej (zwołana na wniosek 
Burmistrza Bornego Sulinowa), której tematem było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo, 
2) zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie Gminy 

Borne Sulinowo, 
3) zmiany sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie 

Borne Sulinowo, 
4) zajęcia stanowiska w przedmiocie lokalizacji odnawialnego źródła energii, 
5) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok. 
 
19 grudnia 2012 r. – na zaproszenie Starosty Szczecineckiego i Przewodniczącej Rady Powiatu 
Szczecineckiego – uczestniczyłem w Samorządowym Spotkaniu Wigilijnym. 
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20 grudnia 2012 r. - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ElŜbieta Niepelt uczestniczyła  
w uroczystym spotkaniu wigilijnym organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie dla osób samotnych zamieszkujących na terenie miasta i gminy 
Borne Sulinowo.". 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głosu nie 
zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wolna Trybuna” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Analiza stanu 
bezrobocia na terenie Gminy Borne Sulinowo”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację o stanie 
bezrobocia w Gminie Borne Sulinowo w roku 2012 zawierającą dane liczbowe, w tym stan 
bezrobocia w poszczególnych miesiącach i strukturę bezrobocia, a takŜe informację  
statystyczną dot. stanu bezrobocia w rozbiciu na miasta i gminy Powiatu Szczecineckiego na 
dzień 30.11.2012 r. 
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 udzielił mu głosu. 
 
Dyrektor PUP Wiesław Kosmala na wstępie - w uzupełnieniu materiałów, które radni otrzymali 
- przekazał kilka ogólnych informacji dotyczących stanu bezrobocia w Powiecie Szczecineckim. 
Powiedział, Ŝe wg danych na 30 listopada 2012 r. bezrobocie w Powiecie Szczecineckim się nie 
zwiększa i jest o kilkanaście osób niŜsze niŜ to miało miejsce w tym samym dniu ubiegłego 
roku. Stwierdził, Ŝe jak na razie nie jest u nas tak tragicznie. Tym niemniej poinformował, Ŝe w 
tym tygodniu dotarła do Powiatowego Urzędu Pracy bardzo niepokojąca informacja z Firmy 
Euro-Matex w Bornem Sulinowie, która to firma ma zostać postawiona w stan likwidacji i ma 
być zwolnionych około 120 osób. Jest to wiadomość bardzo zła. Próbowali skontaktować się z 
szefami spółki, ale powiedziano im, Ŝe wszelkie czynności dotyczące tych zwalnianych osób 
mają ustalać z syndykiem czy likwidatorem tej firmy - na razie jeszcze nie wiedzą z kim. Jak na 
razie posiada bardzo mało informacji, Ŝeby wypowiadać się w tym temacie i Ŝeby to było 
miarodajne. Cały czas będą kontaktowali się z osobą, która będzie prowadziła tę likwidację czy 
upadłość i ma nadzieję, Ŝe po nowym roku będzie miał więcej informacji na ten temat. 
Powiedział, Ŝe Gmina Borne Sulinowo ma najniŜszy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego po 
Mieście Szczecinek, co jest warte podkreślenia i zauwaŜenia. 
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W uzupełnieniu poinformował teŜ o sytuacji finansowej tj. o wysokości środków, jakie zostały 
przekazane w 2012 roku na róŜne formy aktywizacji zawodowej na teren Gminy Borne 
Sulinowo, a mianowicie: 
1) na roboty publiczne wypłacono środki w wysokości 392.360,00zł; 
2) na prace interwencyjne wypłacono środki w wysokości 269.000,00zł; 
3) na staŜe wypłacono środki w wysokości 333.000,00zł; 
4) utworzonych zostało 11 stanowisk w ramach refundacji kosztów wyposaŜenia stanowisk 

pracy na kwotę 204.000,00zł; 
5) 8 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę 155.500,00zł; 
6) szkolenia ukończyły 22 osoby - 82.000,00zł; 
7) 62 osoby pracowały w ramach prac społecznie uŜytecznych - kosztowało 36.240,00zł. 
Biorąc pod uwagę wszystkie formy aktywizacji zawodowej łącznie do Gminy Borne Sulinowo 
zostały skierowane środki w wysokości 1.473.186,00zł. W ubiegłym roku były to środki rzędu 
1.253.000,00zł. Perspektywy na rok następny nie wyglądają źle, a ten rok zamykają kwotą 
13.055.600,00zł. W przyszłym roku ma to być kwota nie mniejsza i jest nadzieja, Ŝe środki będą 
nieco większe. Po tym prosił o ewentualne pytania. 
 
Radny Dariusz Czerniawski w nawiązaniu do poruszonej sprawy Euro-Matexu zapytał, jakie 
działania przewiduje Powiatowy Urząd Pracy dla tych 120 osób i na co te osoby mogą liczyć  
w najbliŜszych miesiącach, jeśli rzeczywiście dojdzie do likwidacji tego zakładu. 
 
Dyrektor PUP Wiesław Kosmala powiedział, Ŝe informacja o tym, Ŝe ci ludzie będą zwalniani 
pochodzi z tego tygodnia. Kontaktowali się z osobami, które jak gdyby do dnia likwidacji 
zarządzają firmą. Oni odpowiedzieli im, Ŝe we wszelkich sprawach związanych ze zwalnianymi 
ludźmi naleŜy kontaktować się z osobą, która to będzie likwidowała. Na dzień dzisiejszy nie wie, 
czy ta osoba została wyznaczona. Powiedział, Ŝe by móc zaplanować jakieś działania, trzeba 
dokładnie wiedzieć, co się będzie działo. Dlatego okres styczniowy będzie czasem, Ŝeby pewne 
tematy porozstrzygać, a mianowicie kiedy faktycznie będą kończyć się tym osobom okresy 
wypowiedzenia, czy część tych osób przejmie jakaś inna firma. Na dzień dzisiejszy zbyt mało 
wie, Ŝeby dzisiaj juŜ planować jakieś szczegółowe działania. Natomiast na pewno - w związku  
z taką sytuacją - mają moŜliwość zrobienia pewnych kroków, Ŝeby tych ludzi wesprzeć. Będą 
starali się im pomóc, jeŜeli będzie taka potrzeba, poprzez miękkie działania jak pośrednictwo 
pracy, doradztwo zawodowe, klub pracy. Ponadto będą teŜ kosztowe działania jak szkolenia, 
jeśli ktoś będzie chciał, kierowanie na staŜe, prace interwencyjne jak znajdą pracodawców. JeŜeli 
któraś z tych osób będzie miała pomysł na rozpoczęcie działalności gospodarczej to równieŜ 
moŜe uzyskać na to środki. Podkreślił, Ŝe to są te działania, które są przewidziane ustawą  
i przepisami. Natomiast plan - co, gdzie, kiedy, jak - nie jest w tej chwili w stanie powiedzieć ze 
względu na to, Ŝe nie znają harmonogramu zwolnień w tej firmie.  
 
Radny Dariusz Czerniawski zwrócił się do Dyrektora PUP z prośbą, Ŝe jak będzie miał pewne 
informacje dotyczące tej sprawy, Ŝeby przesłał Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie 
informację o przewidzianych rozwiązaniach tego problemu albo działaniach, jakie  
w najbliŜszym czasie podejmie Powiatowy Urząd Pracy. 
 
Dyrektor PUP Wiesław Kosmala odpowiedział, Ŝe na pewno w tej sprawie będzie kontaktował 
się z Panią Burmistrz i być moŜe będą potrzebowali pomieszczenia, w którym by chcieli się z 
tymi ludźmi spotkać i przedstawić propozycje. Powiedział teŜ, Ŝe jest to jedyne masowe 
zwolnienie w Powiecie Szczecineckim i na pewno będą się temu przyglądać, jak równieŜ będą 
się starali tym zwalnianym ludziom pomóc. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe ta firma juŜ wielokrotnie się przekształcała, ale  
z informacji jakie otrzymuje wynika, Ŝe ta firma juŜ się prawdopodobnie nie przekształci i nie 
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przejmie tych ludzi. Chodzi o to, Ŝeby być przygotowanym na tę wersję niekorzystną dla nas 
wszystkich. Ponadto oprócz tych ludzi, którzy są w tej firmie zatrudnieni, jest cała sfera 
kooperantów, firm, które współpracują z Euro-Matexem. W efekcie upadek tej firmy moŜe 
spowodować, Ŝe ta liczba bezrobotnych jeszcze gwałtownie wzrośnie o dodatkowe osoby - 
szacuje się około 20-30 osób. ZauwaŜył, Ŝe jest to ogromny problem i oczekuje nadzwyczajnych 
rozwiązań. 
 
Dyrektor PUP Wiesław Kosmala odpowiedział, Ŝe jako PUP mogą zrobić to, co jest 
przewidziane prawem. Nie moŜe wydać złotówki na coś, na co mu prawo nie pozwala. Podejmą 
teŜ działania niestandardowe, ale takich działań naleŜy teŜ oczekiwać od władz samorządowych. 
Ma nadzieję, Ŝe czarny scenariusz się nie zrealizuje, ale osobiście przyjmuje ten najgorszy 
wariant i się do tego przygotowują, tylko muszą mieć partnera do rozmowy. Ponadto wybór 
formy pomocy nastąpi po indywidualnych rozmowach z kaŜdą z tych zwolnionych osób. Są teŜ 
moŜliwości uzyskania pomocy z rezerwy Ministra na takie sytuacje wyjątkowe. JeŜeli tę skalę 
problemu ogarną, to będą się starali pozyskać dodatkowe pieniądze na to, Ŝeby tym ludziom 
pomóc. KaŜda osoba oczekująca wsparcia, w zgodzie z prawem takie wsparcie otrzyma. JeŜeli 
będzie taka wola, to o swoich działaniach będzie informował Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe temat jest bardzo istotny i bardzo 
ludzki. Wymaga, Ŝebyśmy maksymalnie ze sobą się kontaktowali i współpracowali, Ŝeby 
przyniosło to coś dobrego. Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował Dyrektorowi PUP za wszelkie informacje 
i przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
na zadania wynikające z kompetencji samorządu gminnego”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe wszyscy radni otrzymali wykaz 
projektów oraz wniosków o dofinansowanie ich realizacji złoŜonych przez Referat Promocji  
i Współpracy w 2012 roku. 
PowyŜszy wykaz stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Nikt nie zabierał głosu. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM zwrócił się do przewodniczących komisji Rady 
Miejskiej o opinie. 
 
Radny Dariusz Czerniawski w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej Henryka Sigla przeczytał opinię komisji o treści: 
 "Komisja BudŜetowo-Gospodarcza zapoznała się z wykazami projektów oraz wniosków 
o dofinansowanie zewnętrzne na zadania wynikające z kompetencji samorządu gminnego.  
Komisja stwierdza, Ŝe na 24 wnioski o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy 
unijnych 17 wniosków oceniono pozytywnie i otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 
4.954.332,70zł +16.000,00 Euro, 6 wniosków jest aktualnie w trakcie oceny formalnej 
przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na łączną 
wartość wnioskowanego dofinansowania na kwotę 243.792,40zł, a tylko 1 wniosek został 
rozpatrzony negatywnie na wnioskowaną kwotę 104.200,00zł. 
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Ponadto komisja stwierdza, Ŝe większość wniosków jest juŜ zrealizowanych i rozliczonych bądź 
w trakcie realizacji. Ilość złoŜonych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne świadczy  
o zaangaŜowaniu pracowników Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za składanie wniosków. 
Podsumowując, komisja nie wniosła uwag i pozytywnie oceniła starania w kierunku 
pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, zarówno pochodzących z funduszy unijnych jak 
i spoza tych funduszy. 
Dzięki tym staraniom udało się pozyskać do budŜetu Gminy Borne Sulinowo środki finansowe 
w znacznej wysokości, które pozwoliły zrealizować szereg dodatkowych zadań słuŜących 
mieszkańcom naszej gminy.". 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o treści: 
 "Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 r. zapoznała się z wykazami 
projektów oraz wniosków o dofinansowanie ich realizacji, złoŜonymi przez Referat Promocji  
i Współpracy oraz Referat Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
Wysłuchano równieŜ wyjaśnień pracownika Referatu Promocji i Współpracy, który zreferował 
poszczególne pozycje złoŜonych wniosków.  
Komisja stwierdziła, Ŝe większość wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, część 
wniosków jest w trakcie realizacji, a część w trakcie rozpatrywania. 
Pozytywnie oceniono fakt duŜej ilości wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, skierowanych 
do instytucji rozpatrujących wnioski o dofinansowanie projektów ze środków pochodzących 
zarówno z funduszy unijnych (24 wnioski), jak i spoza tych funduszy (2 wnioski). Tym samym 
komisja stwierdziła zaangaŜowanie pracowników referatów odpowiedzialnych za składanie 
wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych. Nie wniesiono uwag do 
czynionych starań w kierunku pozyskania dodatkowych środków finansowych do budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo. 
Reasumując, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła starania w kierunku pozyskiwania środków 
ze źródeł zewnętrznych, dzięki którym udało się pozyskać dodatkowo do budŜetu gminy znaczne 
środki finansowe. 
Dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu udało się zrealizować szereg zadań inwestycyjnych  
w obszarze infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, które z kolei przełoŜą się na jakość Ŝycia 
społeczeństwa lokalnego i atrakcyjność turystyczną obszaru Gminy Borne Sulinowo.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe Rada Miejska przyjęła informacj ę 
na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania wynikające z kompetencji 
samorządu gminnego. 
 
W imieniu Rady Miejskiej podziękował równieŜ za zaangaŜowanie pracowników Urzędu  
w pozyskiwanie środków finansowych. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „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”. 
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Ad 11. 
 
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. 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Radny Dariusz Czerniawski w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej Henryka Sigla poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza przyjęła 
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. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z radnych  
w sprawie tej informacji chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM oświadczył, Ŝe Rada Miejska przyjęła informacj ę 
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 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Podjęcie 
uchwał w sprawach”. 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał.  
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
udzielenia upowaŜnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 
zabezpieczenia kredytów i poŜyczek w roku 2013. 
 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Radny Dariusz Czerniawski 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXVII/324/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie udzielenia upowaŜnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia 
formy zabezpieczenia kredytów i poŜyczek w roku 2013 została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów (w wysokości 2.484.494,00zł). 
 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Radny Dariusz Czerniawski 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/325/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "WdraŜanie lokalnych strategii 
rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. "Rozwój turystyki na obszarze LGD 
Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie Ŝółtego szlaku Nordic Walking"  
(w wysokości 10.472,00zł). 
 
Po tym zwrócił się o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/326/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "WdraŜanie 
lokalnych strategii rozwoju" obj ętego PROW na lata 2007-2013 pt. "Rozwój turystyki na 
obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie Ŝółtego szlaku 
Nordic Walking" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść 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 Juchowo" (w wysokości 276.710,00zł). 
 
Po tym zwrócił się o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/327/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
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 Juchowo" została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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12.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść 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 2008 rok  
(w wysokości 116.872,83zł). 
 
Po tym zwrócił się o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XXVII/328/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
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 2008 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa (dot. nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w m. Łubowo oznaczonej 
działką nr 381/8 - droga gruntowa). 
 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Radny Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
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- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XXVII/329/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej w m. Borne Sulinowo oznaczonej działką nr 7/362). 
 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Radny Dariusz Czerniawski 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/330/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości 
stawki tej opłaty. Po tym zwrócił się o opinię komisji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski przedstawił opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o treści: 
 "Komisja pozytywnie oceniła wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tj. od 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 
Tym niemniej komisja wnosi o obniŜenie wysokości proponowanych w § 2 projektu uchwały 
stawek od kaŜdego mieszkańca i ustalenie w następujących wysokościach: 
- 9,00zł miesięcznie, jeŜeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
- 18,00zł miesięcznie, jeŜeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
Stanowisko komisji podyktowane jest poziomem zamoŜności społeczeństwa gminy oraz 
liczebnością rodzin zwłaszcza na terenach wiejskich popegerowskich. Od nowego roku wystąpią 
podwyŜki podatków od nieruchomości oraz innych mediów np. wody i ścieków, energii 
elektrycznej, a skromne budŜety domowe większości mieszkańców terenów wiejskich nie 
wytrzymają tak duŜych obciąŜeń. 
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Ponadto z uwagi na to, Ŝe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą znane 
przed przystąpieniem firm świadczących usługi wywozu nieczystości stałych do przetargu, 
zdaniem komisji wyŜsza stawka spowoduje, Ŝe kalkulacje cen przez firmy biorące udział  
w przetargu będą równieŜ na wyŜszym poziomie.". 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwracając się do radnych powiedział, Ŝe otrzymali 
równieŜ zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach 
niezamieszkałych. Poinformował, Ŝe na posiedzeniu klubu radnych uznano, Ŝe byłoby 
niewłaściwe, gdyby mieszkańcy na nieruchomościach zamieszkałych za śmieci niesegregowane 
płacili o 100% więcej, natomiast te proporcje jeśli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe były 
zupełnie inne tj. rzędu od 22 do trzydziestu kilku %. 
 
Radny Dariusz Czerniawski (przewodniczący Klubu Radnych "Nasza Gmina") powiedział, Ŝe  
w związku z tym proponuje się wprowadzenie poprawek do projektu uchwały. Jako klub 
uwaŜają, iŜ naleŜy przyjąć podobną zasadę, Ŝe jak od mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość komisja zaproponowała stawki 9,-zł przy śmieciach segregowanych i przy 
niesegregowanych 18,-zł od osoby, to dla nieruchomości niezamieszkałych teŜ ta stawka od 
śmieci niesegregowanych powinna być 100% większa, Ŝeby zmusić ich do segregowania. 
Dlatego radni na prośbę klubu otrzymali dzisiaj proponowane zmiany wysokości stawek opłat 
dotyczących odpadów niesegregowanych na nieruchomościach niezamieszkałych dla 
poszczególnych typów pojemników tj. o pojemności H-120, H-240 i H-1100, czyli 100% więcej. 
Po tym przeczytał proponowane zmiany stawek opłat dla odpadów niesegregowanych na 
nieruchomościach niezamieszkałych: 
1) dla pojemnika H-120    -   24,80zł, 
2) dla pojemnika H-240    -   50,00zł, 
3) dla pojemnika H-1110  - 152,00zł. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe jako klub radnych nie proponują 
zmiany stawek opłat za śmieci segregowane w nieruchomościach niezamieszkałych, tylko 
zwiększenie stawek opłat za śmieci niesegregowane - identycznie jak w przypadku 
nieruchomości zamieszkałych. Ten manewr pozwala równieŜ na to, Ŝeby stawki dla 
mieszkańców od osoby obniŜyć, bo mniej więcej wszystko to się bilansuje. 
 
Radny Ryszard Cywiński stwierdził, Ŝe co prawda Komisja BudŜetowo-Gospodarcza 
zaproponowała obniŜenie stawki opłaty od mieszkańca z 11,00zł do 9,00zł dla śmieci 
segregowanych i ustalenie 100% wyŜszej stawki za śmieci niesegregowane, ale jest to podatek, 
który jest ściągany i nie ma zmiłuj. Komornik przyjdzie i zabierze cokolwiek, ale podatek 
zostanie ściągnięty. Dla nieruchomości zamieszkałych proponuje się stawkę 18,00zł od śmieci 
niesegregowanych, co jest jego zdaniem wysoką stawką. UwaŜa teŜ, iŜ od lipca będzie to okres 
przygotowawczy, Ŝeby wszyscy zrozumieli, Ŝe trzeba segregować te odpady. Ponadto uwaŜa, Ŝe 
we wszystkich obiektach blokowych mieszkańcy będą wrzucać do kosza wszystko bez 
segregacji. Dlatego winien, czy nie winien zapłaci 18,00zł. Dla 5-osobowej rodziny będzie to 
duŜy koszt. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe Rada Miejska wykonuje ustawowe 
obowiązki, a ta ustawa wprowadza zamęt nie tylko w tej sprawie, ale i w wielu innych sprawach. 
Poinformował, Ŝe wraz z Panią Burmistrz uczestniczyli w spotkaniu z parlamentarzystą i 
zadawali mu pytania dotyczące jak gdyby powrotu do odpowiedzialności zbiorowej. Jest to 
rzeczywiście w tej chwili problem, bo ktoś po prostu nie będzie miał ochoty na sortowanie. 
Dopóki nie będzie takiego systemu, który będzie śledził te odpady, co wytwarza człowiek i nie 
będzie wspólnej odpowiedzialności - to będzie problem. Senat zaproponował poprawki do 
ustawy i jak ustawa się zmieni, to my równieŜ będziemy wprowadzać zmiany. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe kwoty za odpady segregowane  
i niesegregowane nie dotyczą tylko Bornego Sulinowa, a całej Polski. Burmistrz Bornego 
Sulinowa kierował do Rady Miejskiej projekt uchwały ze stawką 11,00zł, ale tak naprawdę 
stawka obliczona wg kalkulacji opiewać powinna na kwotę 12,00zł. PoniewaŜ ustalenie stawki 
naleŜy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej, radni jeszcze raz pochylili się nad kalkulacją 
i w trosce o mieszkańców obniŜyli tą stawkę do 9,00zł. Powiedziała teŜ, iŜ nie wie, jak przyjdzie 
gospodarzyć z tą stawką i jak wyjdzie przetarg.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie poniŜsze poprawki: 
1) obniŜenie w § 2 ust.1 projektu uchwały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z kwoty 11,-zł do kwoty 9,-zł  miesięcznie od kaŜdego mieszkańca, jeśli 
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz obniŜenie w § 2 ust.2 wyŜszej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 19,-zł do kwoty 18,-zł od 
kaŜdego mieszkańca, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Poprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 
2) podwyŜszenie w § 3 ust.2 projektu uchwały stawek opłat na nieruchomościach 

niezamieszkałych dla pojemnika 120 l z kwoty 17-zł do kwoty 24,80zł, dla pojemnika 240 l  
z kwoty 33,-zł do kwoty 50,-zł i dla pojemnika 1100 l z kwoty 92,-zł do kwoty 152,-zł: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Poprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 
Po tym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający 
wprowadzone poprawki: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/331/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 17 do protokołu. 
 
 
12.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Po tym zwrócił się o opinię komisji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/332/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu. 
 
 
12.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Po tym zwrócił się o opinię komisji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/333/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 
 
12.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. Po tym zwrócił się o opinię komisji. 



19 
 
 
Radny Dariusz Czerniawski przedstawił opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o treści: 
 "Komisja wnioskuje o wykreślenie w pouczeniu zapisu pkt 5 w brzmieniu: "5. Do osób 
zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem 
zamieszkania powyŜej 1 miesiąca.". 
Z powziętych informacji od przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wynika, Ŝe 
pozostawienie takiego zapisu spowoduje załamanie obecnie funkcjonującego systemu 
egzekwowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób przebywających  
w mieszkaniach tymczasowo w okresach turystycznych i świątecznych. 
Do pozostałych zapisów uchwały i wzoru deklaracji komisja nie wnosi zastrzeŜeń.". 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe opinia komisji jest 
podobna. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zacytował treść § 3 ust.2 projektu uchwały  
w brzmieniu: "Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, 
które naleŜy złoŜyć na Ŝądanie organu: 1) fakturę za zuŜycie wody; 2) umowę z firmą 
świadczącą usługę wywozu nieczystości stałych". Stwierdził, Ŝe nie ma mowy o tym  
w deklaracji i prosił Zastępcę Burmistrza o wyjaśnienie. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe w tym zapisie są waŜne trzy wyrazy "na 
Ŝądanie organu", czyli co chce Ŝądać Burmistrz od właściciela w przypadku, gdy jest 
domniemanie, iŜ nieruchomość jest zamieszkiwana a deklaracja mówi, Ŝe jest niezamieszkana. 
Wówczas, Ŝeby ocenić, Ŝe jest zamieszkiwana czy uŜytkowana, między innymi słuŜy coś takiego 
jak zuŜycie wody. Jest to jeden z elementów kontrolnych, Ŝe jednak nieruchomość jest 
zamieszkiwana i tam powstają odpady komunalne. Stwierdził, Ŝe jest to nasz autorski pomysł,  
a nie wymóg ustawowy. Ten zapis będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, gdy organ 
będzie prowadził postępowanie w celu wyjaśnienia i to nie musi być w deklaracji. Natomiast, 
jeŜeli ktoś będzie miał umowę z firmą świadczącą usługę wywozu nieczystości stałych, teŜ 
będzie mógł ją przedstawić - będzie ona określała, ile tych odpadów ewentualnie powstawało. 
Chodzi o umowę, którą ktoś miał do 1 lipca 2013 r. jako dowód w sprawie, Ŝe powstawały 
odpady. 
 
Pracownik Urzędu Joanna Mikrut-Chwiałkowska wyjaśniła, Ŝe ten zapis zawarto w projekcie 
uchwały dlatego, Ŝeby Burmistrz mógł zweryfikować złoŜoną przez właściciela nieruchomości 
deklarację, czy w ogóle powstawały odpady nie nieruchomości. Woda potwierdza przebywanie 
na nieruchomości bądź podpisana umowa wcześniejsza na wywóz śmieci z daną firmą 
wywozową. To ma tylko na celu, Ŝeby później móc wystawić decyzję nakazującą jakąkolwiek 
opłatę. Zapis ten został zawarty tylko i wyłącznie w celach weryfikacyjnych. Ustawodawca 
dopuścił moŜliwość wprowadzenia dokumentów, które organ będzie Ŝądał na potwierdzenie 
pewnych faktów i stąd ten zapis się pojawił. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe wprowadzono elementy, które 
pozwolą nam weryfikować dane. Dotyczy to głównie mieszkań letniskowych albo mieszkań 
niezamieszkałych. W przypadku zgłoszenia małej ilości letników moŜna to zweryfikować ilością 
zuŜytej wody. NaleŜy wezwać w takiej sytuacji do okazania odczytu np. z wodomierza, który 
pokaŜe, Ŝe to nie jest 1m3 wody na miesiąc, tylko to są np. 4 m3 i na tej podstawie ktoś musi 
złoŜyć wyjaśnienie. JeŜeli to wyjaśnienie będzie wiarygodne, to będziemy trwać w sytuacji jaka 
była. Jeśli wyjaśnienie będzie niewiarygodne będzie musiał złoŜyć korektę do deklaracji. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe okres sezonu turystycznego daje się nam we znaki  
w nieczystościach stałych. Zapytał, jak sytuacja będzie się przedstawiała na przystankach, 
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parkingach jeśli chodzi o nieczystości stałe. Czy ten koszt zostanie przeniesiony globalnie na 
wszystkich mieszkańców, czy my mieszkańcy będziemy płacić za tych wszystkich, co 
zostawiają śmieci na przystankach, bo tego po sobocie i niedzieli w okresie od czerwca do 
sierpnia jest duŜo. Rozumie, Ŝe my mieszkańcy płacimy za to. 
 
Radny Mariusz Gorgol poruszył temat dotyczący pkt 5 w pouczeniu do deklaracji. Powiedział, 
Ŝe duŜo młodzieŜy się uczy poza miejscem zamieszkania i nie mieszka, ale fizycznie 
przyjeŜdŜają na soboty i niedziele raz na tydzień lub raz na 2 tygodnie i faktycznie przebywają. 
UwaŜa, Ŝe naleŜy ich takŜe ująć w deklaracji, ale w miejscowości, w której uczy się teŜ będzie 
płacił za śmieci, czyli zostanie dwukrotnie opodatkowany. Zapytał, jak to rozgraniczyć, bo w 
deklaracji nic na ten temat nie jest zawarte. 
 
Pracownik Urzędu Joanna Mikrut-Chwiałkowska odpowiedziała, Ŝe generalnie w deklaracji 
podajemy ilość osób de facto zamieszkujących daną nieruchomość. JeŜeli dana osoba nie 
przebywa, nie zamieszkuje - to nie produkuje tych odpadów. To właściciel nieruchomości 
deklaruje ile osób faktycznie przebywa w danej nieruchomości. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, Ŝe w pierwotnej propozycji był zapis 
powodujący konieczność zmiany deklaracji po dwumiesięcznym przebywaniu w lokalu. Dzieci 
przyjeŜdŜają na miesiąc, ewentualnie na 2 miesiące na okres wakacji, albo na piątek i sobotę. W 
danej nieruchomości jest np. dwoje rodziców i dwoje dzieci uczących się, więc ten zapis ich nie 
dotyczy - deklarujemy tylko 2 rodziców. Pozostawienie tego zapisu spowodowałoby, Ŝe 
ingerujemy w wewnętrzne zapisy statutów czy regulaminów wspólnot. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy deklarację będzie składała osoba fizyczna. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe w imieniu wspólnoty 
mieszkaniowej jedną deklarację będzie składał zarząd wspólnoty. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy w tej sprawie jeszcze któryś radny chce 
zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie poniŜsze poprawki: 
1) wykreślenie w pouczeniu wzoru deklaracji zapisu pkt 5 w brzmieniu: "5. Do osób 

zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem 
zamieszkania powyŜej 1 miesiąca.": 
- za głosowało 12 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
Poprawka została przyjęta. 

 
2) wykreślenie treści ust. 2 w § 3 projektu uchwały w brzmieniu: "Określa się wykaz 

dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które naleŜy złoŜyć na Ŝądanie 
organu: 1) fakturę za zuŜycie wody; 2) umowę z firmą świadczącą usługę wywozu 
nieczystości stałych.": 
- za głosowało 3 radnych, 
- przeciw głosowało 8 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
Poprawka nie została przyjęta. 
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W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt 
uchwały uwzględniający wprowadzoną poprawkę: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/334/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
12.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych z terenu Gminy Borne Sulinowo. Po tym zwrócił się o opinię komisji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/335/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
12.13 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2012. Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/336/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
12.14 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016 
(zmiany w preliminarzu wydatków na realizację Programu na 2012 rok). Po tym zwrócił się  
o opinie komisji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/337/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
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. 
 
 
12.15 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo 
na rok 2013. Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/338/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie przyj ęcia Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 24 do protokołu. 
 
 
12.16 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016 
(uchwalenie preliminarza wydatków na realizację Programu na 2013 rok). Po tym zwrócił się  
o opinie komisji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/339/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do 
protokołu. 
 
 
12.17 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść 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. "Rewitalizacja 
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przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej 
Biblioteki Publicznej" (w wysokości 100.000,00zł). Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/340/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 pt. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez 
zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej" została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
12.18 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (dot. zwiększenia dochodów budŜetu  
o kwotę 1.090.751,82zł i zmniejszenia dochodów budŜetu o kwotę 1.179.863,73zł oraz 
zmniejszenia wydatków budŜetu o kwotę 272.111,91zł). Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/341/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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12.18a 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok (dot. zmniejszenia dochodów budŜetu  
o kwotę 4.902,12zł i zmniejszenia wydatków budŜetu o kwotę 4.902,12 zł oraz dokonania zmian 
w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budŜetowych). 
Poinformował teŜ, Ŝe do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka, która nie 
powoduje zmian ogólnych budŜetu i wyniku finansowego. 
PowyŜsza autopoprawka stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/342/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
12.19 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026 . 
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 Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXVII/343/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2012-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do 
protokołu. 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 31 i nr 32 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do realizacji punktu 13 porządku 
obrad pn. „Uchwalenie budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok”. 
 
 
Ad 13.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2013. 
 
Następnie przeczytał treść uchwały Nr CXV/393/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym 
projekcie uchwały budŜetowej Miasta i Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 33 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 2013 rok. 
 
Radny Dariusz Czerniawski przeczytał opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o następującej 
treści: 
 "Przedstawiony przez Burmistrza Bornego Sulinowa projekt budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2013 rok po stronie dochodów zakłada: 
 
- dochody własne w wysokości   14.408.052,00 zł 
- subwencje w wysokości               11.569.164,00 zł 
- dotacje        5.742.882,00 zł 
- środki pochodzące z budŜetu Unii  
      Europejskiej           1.627.722,00 zł 
 
Ogółem dochody  stanowią kwotę                         33.347.820,00 zł  
w tym: 
- dochody bieŜące     30.455.729,00 zł 
- dochody majątkowe      2.892.091,00 zł. 
 
Po stronie wydatków Burmistrz proponuje: 
-     na wydatki bieŜące              30.132.951,00 zł 
- na inwestycje        4.031.869,00 zł                              
 
Ogółem wydatki stanowią kwotę               34.164.820,00 zł. 
 
Projekt budŜetu zamyka się deficytem w wysokości 817.000,00 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego. 
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Burmistrz proponuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.484.494,00zł na sfinansowanie 
planowanego deficytu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek 
i kredytów. 
 
Ogólne zadłuŜenie gminy wzrośnie w stosunku do 2012 roku o 1.000.000,00zł. 
 
Planowane dochody gminy na 2013 rok w kwocie 33.347.820,00zł w stosunku do 
przewidywanego wykonania dochodów budŜetowych za 2012 rok w wysokości 32.548.306,00zł  
są wyŜsze o 799.514,00zł, co stanowi wzrost o 2,46%. 
 
Planowane wydatki budŜetowe na 2013 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 
wydatków za 2012 rok są wyŜsze o 1.583.675,00zł, co stanowi wzrost o 5%. 
 
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 1.000.000,00zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 

817.000,00zł, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych poŜyczek i kredytów do kwoty 1.667.494,00zł,  
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu 

Unii Europejskiej do kwoty 1.444.722,00zł. 
 
Komisja przeanalizowała poszczególne źródła dochodów budŜetu gminy zawarte  
w załączniku do uchwały budŜetowej i nie wniosła uwag.  
 
Przeanalizowała równieŜ wydatki budŜetowe w poszczególnych działach klasyfikacji 
budŜetowej. 
W ogólnej kwocie wydatków budŜetowych wydatki bieŜące stanowią kwotę 30.132.951,00zł,  
co stanowi 88 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe 4.301.869,00 zł, co stanowi 12 
% ogółu wydatków. Struktura procentowa pomiędzy wydatkami bieŜącymi a wydatkami 
majątkowymi planowanymi na 2013 rok została zachowana na poziomie roku 2012. 
 
Komisja zapoznała się teŜ z zadaniami inwestycyjnymi proponowanymi do wykonania  
w 2013 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. 
 
Komisja zapoznała się takŜe z przedłoŜonym projektem uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej  Gminy Borne Sulinowo, która została opracowana na lata 2013-2030.  
Limity wydatków na przedsięwzięcia sporządzono na lata 2013-2022, co jest zgodne  
z wymogami art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Prognozę kwoty długu sporządzono 
na lata 2013-2029, czyli na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co 
jest zgodne z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych. 
Wartości, które przyjęto w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2030  
i projekcie budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2013, są zgodne w zakresie wyniku budŜetu, 
związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. 
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Łączna kwota przypadających w 2013 roku spłat kredytów i poŜyczek wraz z naleŜnymi 
odsetkami od kredytów i poŜyczek, wykupów papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat 
kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie przekroczy 15% planowanych na 2013 rok 
dochodów - wskaźnik ten wyniesie 8,76%. Natomiast łączna kwota długu na koniec roku 
budŜetowego nie przekroczy 60% wykonanych dochodów ogółem - wskaźnik ten wyniesie 
47,15%. 
PowyŜsze wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w art. 169 i 170 ustawy o finansach 
publicznych. 
 
W wyniku analizy poszczególnych składników budŜetu gminy oraz wieloletniej prognozy 
finansowej, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag i wydała opinię pozytywną 
o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok 
oraz o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030.". 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej 
treści: 

"Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 r. analizowała projekt 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 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. 

Proponowany budŜet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców, a moŜliwościami 
finansowymi gminy. 
Projekt budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok zakłada przyznanie dotacji podmiotowych  
i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ogólnej 2.351.835,00zł oraz 
dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 240.500,00zł. 

Z uzyskanych informacji od Skarbnika Gminy wynika, Ŝe dotacje dla Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej 
zostały ustalone na poziomie roku 2012. Natomiast więcej środków zaplanowano na utrzymanie 
szkół podległych Gminie Borne Sulinowo, bowiem w stosunku do roku bieŜącego wydatki 
zwiększono o 173.000,00zł. 

Komisja stwierdza równieŜ, Ŝe duŜo inwestycji realizowanych będzie przy wykorzystaniu 
dofinansowania zewnętrznego ze środków pochodzących z funduszy unijnych. Cieszą 
inwestycje w turystykę, sport oraz infrastrukturę komunalną – kort tenisowy, strefa rekreacyjna 
czy targowisko, chociaŜ oczekiwania są większe dotyczące inwestycji w infrastrukturę straŜy 
poŜarnej, turystycznej czy sportowej.  Nie będzie zmniejszania nakładów na sport. Będą dopłaty 
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do ścieków oraz do subwencji oświatowej, które są zasadne i potrzebne, chociaŜ zdaniem 
komisji oświata powinna być całkowicie finansowana z budŜetu państwa. Państwo narzuca 
samorządom kolejne zadania, ale nie idą w ślad za tym środki na oświatę czy kulturę. Komisja 
uwaŜa, Ŝe pieniądze, które dziś wprowadzamy do budŜetu, będą w sposób racjonalny 
wykorzystywane. Jest to budŜet odpowiedzialny. 

W wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku na remont budynku 
remizy straŜackiej w Łubowie zaplanowano 5.000,00zł. Zdaniem komisji zaplanowana kwota 
nie wystarczy na wykonanie niezbędnego zakresu prac, w tym na zakup bramy garaŜowej  
i docieplenie budynku z malowaniem elewacji. 

NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe wskaźnik progu zadłuŜenia gminy wyniesie 47,15 %   
a obsługa długu będzie na poziomie 8,76 %  planowanych dochodów, co mieści się w granicach 
określonych przez art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych. Świadczy to, iŜ zadłuŜenie 
gminy jest na bezpiecznym poziomie (dalekie od ustawowych progów) i wskazuje na dbałość  
o finanse gminy. 

Komisja z uznaniem pragnie podkreślić fakt otrzymania pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej na 2013 rok 
oraz projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2030.  
Komisja nie wprowadza Ŝadnych poprawek do budŜetu i proponuje aby słuszne wnioski zgłaszać 
i realizować w miarę moŜliwości w trakcie roku 2013. 

NaleŜy podkreślić istotny fakt, iŜ projekt budŜetu uwzględnia finansowanie 
podstawowych i niezbędnych do realizowania zadań w naszej gminie w 2013 roku w zakresie 
działania Komisji. 
 Reasumując Komisja Rozwoju, biorąc pod uwagę występujące obiektywne 
uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stan zobowiązań 
finansowych gminy na koniec 2012 roku, pozytywnie zaopiniowała przedłoŜony projekt 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać 
głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2013: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/344/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2013 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Po podjęciu powyŜszej uchwały Przewodniczący RM Tomasz Skowronek złoŜył gratulacje Pani 
Burmistrz. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poprosiła o udzielenie jej głosu przed 
przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu obrad, a mianowicie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030. Powiedziała, Ŝe chce podzielić 
się pewnymi informacjami. Na wstępie powiedziała, Ŝe od początku poprzedniej kadencji, którą  
zaczęła od 70% zadłuŜenia, a później po uzyskaniu dotacji na kotłownię obniŜono wskaźnik 
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zadłuŜenia do 57%, zadłuŜenie gminy wahało się od 56% do 58%, Ŝeby w 2010 r. osiągnąć 
wskaźnik 54,16%. W 2011 r. wskaźnik ten obniŜono do 50,9%, w 2012 r. zakładano prognozę 
nawet 47%, a zakończymy rok 2012 wskaźnikiem 45,1 %. Poinformowała, Ŝe stoi przed nami 
cięŜkie zadanie, bo jak przekroczymy 3% rozporządzalnych wydatków mieszkańców na wodę, 
będziemy musieli zwiększyć dopłaty do wody i ścieków. Nie wie z czego, ale o tym będziemy 
myśleć w okresie późniejszym. W dalszej kolejności przedstawiła rzeczywistą sytuację Gminy 
Borne Sulinowo odnośnie wysokości wskaźnika zadłuŜenia w latach 2010-2012: 2010 r. - 
54,16%, 2011 r. - 50,91% i 2012 r. - 45,1%. 
Po tym przeczytała artykuł, który ukazał się w "Temacie" - wywiad z Burmistrzem Szczecinka 
Panem Douglasem. Zacytowała fragment tego artykułu w brzmieniu: "Planujemy zaciągnięcie 
kredytu w wysokości 8 mln zł. MoŜe to się wydawać duŜo, ale trzeba pamiętać, Ŝe z tej sumy 5,8 
mln zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych. W roku 2013 zadłuŜenie Miasta 
nie powinno przekroczyć 48%. To jest plan, który miał być zrealizowany juŜ 2 lata temu. W tym 
czasie dochody w budŜecie wzrosły, wydatki zmalały i zadłuŜaliśmy się w stosunku do planów, 
które są nakreślone w kolejnych uchwałach budŜetowych. W rzeczywistości w mniejszym 
stopniu planujemy, aby rok 2013 był ostatnim rokiem wzrostu naszego zadłuŜenia. W 2014 r. 
zrobimy wszystko, Ŝeby nasze zadłuŜenie juŜ malało. 48% to bardzo bezpieczny poziom, 
poniewaŜ próg zadłuŜenia wynosi 60%. W 2014 r. zmienią się przepisy. Dziś samorządy nie 
mogą się zadłuŜać powyŜej poziomu 60% dochodów, a obsługa długu nie moŜe przekroczyć 
progu 15%. Jest wiele takich miast, nawet w naszej okolicy, jak Borne Sulinowo czy Biały Bór, 
które te 60% przekraczają. Dla małych miejscowości jest to oczywiście niebezpieczne. Od 
2014r., jeŜeli nic się nie zmieni, będzie obowiązywał indywidualny wskaźnik zadłuŜenia. Będą 
w nim brane pod uwagę dochody ogółem, dochody bieŜące itd. Na razie uzyskujemy korzystny 
wskaźnik zadłuŜenia, w związku z tym w 2014 r. my w przeciwieństwie do wielu innych miast 
będziemy mieli zdolność kredytową.". 
Na zakończenie stwierdziła, Ŝe nasza gmina teŜ taką zdolność kredytową będzie miała  
i  zapytała, jakie jest stanowisko Rady Miejskiej w tej kwestii. Powiedziała, iŜ uwaŜa, Ŝe  
w naszych sprawozdaniach do Regionalnej Izby Obrachunkowej są ścisłe dane i winny ukazać 
się jako sprostowanie. Prosiła Przewodniczącego RM o podpisanie równieŜ tego sprostowania. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ myśli, Ŝe wszyscy radni taką wolę 
przygotowania sprostowania wyraŜają. Zwracając się do Pani Burmistrz powiedział, iŜ będziemy 
w kontakcie i jak najszybciej je przygotujemy. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe radca prawny ze Skarbnikiem 
Gminy przygotują takie sprostowanie, pod którym podpisze się ona jako Burmistrz  
i Przewodniczący RM. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji punktu 14 porządku 
obrad pn. „Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 
2013-2030”. 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030. 
 
Następnie przeczytał treść uchwały Nr CXV/394/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym 
projekcie uchwały Miasta i Gminy Borne Sulinowo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 
2013-2030. 



31 
 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 37 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVII/345/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2013-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji punktu 15 porządku 
obrad pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 15. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrali: 
 
- Radny Ryszard Cywiński skierował zapytanie do Skarbnika Gminy, czy stanowi to duŜe 

utrudnienie, Ŝeby przygotowała budŜet, czy realizację budŜetu za półrocze w formie takiej, 
by znajdowała się pozycja 2012 rok, prognoza na 2013 rok i procentowy wzrost lub spadek 
w stosunku do roku ubiegłego. Generalnie chodzi o to, Ŝe jak otworzy budŜet będzie wiedział 
jak wygląda to np. w 2012 r., jak będzie wyglądało w przyszłym roku, czy jest znacząca 
podwyŜka lub obniŜka. W trakcie roku budŜetowego następuje wiele zmian w budŜecie  
i trudno później zweryfikować, jak dana kwota w budŜecie ma się do roku poprzedniego. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe to jest bardzo dobry pomysł, 
ale to powinien być oddzielny dokument. Moglibyśmy się umówić, Ŝe taki dokument radni 
otrzymają przy absolutorium, kiedy będziemy mieli rok zamknięty. Będzie to roboczy 
materiał, bo na to nie ma Ŝadnej uchwały. 
 

- Radny Ryszard Cywiński podziękował za wyjaśnienie. Po tym poruszył temat świetlicy  
w Dąbiu. Zgłosił postulat, Ŝeby akurat tę świetlicę otwierać na okres jesienno-zimowy, bo  
w okresie letnim jej otwieranie jest bez sensu, gdyŜ młodzieŜ przebywa nad jeziorami  
w róŜnych miejscach i na pewno nie chce siedzieć w świetlicy. Poinformował, Ŝe była 
zatrudniona osoba w tej świetlicy, świetlica miesiąc tylko funkcjonowała i znowu została 
zamknięta. Nie wie, czy on ma znaleźć kogoś zainteresowanego do pracy w tej świetlicy. 
Świetlica niszczeje, bo nie jest opalana, a opał jest, tylko brakuje człowieka. Zaznaczył, Ŝe na 
pewno w Dąbiu pracownika do tej świetlicy nie znajdziemy po studiach, ale zawsze ktoś po 
średniej szkole się znajdzie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe w tej sprawie wystosuje 
pismo do Pani Dyrektor CKiR. Poinformowała, Ŝe niedawno podobny problem był ze 
świetlicą w Silnowie, ale wszystko udało się rozwiązać i świetlica jest otwarta. 
 

- Radny Dariusz Czerniawski poruszył kwestię projektów budŜetów, jakie szkoły przedkładają 
radnym.  Powiedział, Ŝe jest duŜa róŜnorodność w sposobach opracowywania tych budŜetów. 
Gdyby te zasady były ujednolicone, to łatwo byłoby porównywać róŜnice pomiędzy 
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poszczególnymi szkołami i łatwiej byłoby te róŜnice wyłapać. Ten postulat przewija się od 
kilku lat. Rozumie, Ŝe w róŜnych szkołach są róŜne systemy i programy komputerowe i na 
tym polega trudność. Tym niemniej zapytał, czy nie moŜnaby ujednolicić wzorca składanych 
przez szkoły projektów budŜetów. 
 

- Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe co roku przy analizie wykonania budŜetu za dany rok 
dokonywanej przez Komisję Rewizyjną taki postulat się przewija, bo ta sprawa miała być juŜ 
załatwiona bodajŜe od 5 lat. Poprzedni Skarbnik nie mógł tego załatwić, obecny równieŜ. 
Bezprzedmiotowe jest, Ŝebyśmy w tej samej sprawie postulowali po kilka razy, bo ten zapis 
juŜ jest. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała radnych, Ŝe w ciągu 10 dni 
nadchodzącego nowego roku dyrektorzy szkół dostaną 2 tygodnie na przygotowanie 
wypełnionego wzoru.  
 
 

Więcej głosu w tym punkcie sesji nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji punktu 16 porządku obrad pn. 
„Ustalenie terminu następnej sesji”. 
 
 
Ad 16.  
 
Nie ustalono terminu następnej Sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe o terminie następnej sesji radni 
zostaną powiadomieni pisemnie. 
 
Po tym Przewodniczący RM na ręce Pani Burmistrz wszystkim kierownikom jednostek, 
pracownikom, a takŜe radnym Rady Miejskiej złoŜył Ŝyczenia świąteczne i noworoczne. śyczył 
ciepłych, wesołych i bardzo miłych Świąt BoŜego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego  
w Nowym Roku. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska Ŝyczyła wszystkim obecnym zdrowia, pieniędzy na 
lekarstwa i trochę więcej Ŝyczliwych ludzi wokół siebie. 
 
 
Ad 17. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz 
Skowronek zamknął XXVII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.45. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska, 


