
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXXVIII/2013  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 30 grudnia 2013 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, kierowników jednostek 
podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców oraz panie  
i panów radnych.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 15 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Po tym zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe wprowadza autopoprawki do 
projektów uchwał w sprawach wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 
rok oraz wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2013-2030. Autopoprawki zostały przyjęte przez Komisję BudŜetowo-Gospodarczą  
i Komisję Rozwoju. Ponadto zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku Sesji w pkt 9 pn. 
"Podjęcie uchwał" w ppkt 8 drugiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok. Poinformowała, Ŝe powyŜszy projekt uchwały 
nie był opiniowany przez komisje Rady Miejskiej, spowoduje zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030. Skarbnik Gminy omówi przedmiotowe 
zmiany. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zgłoszone przez Panią Burmistrz 
wnioski do porządku obrad: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
4. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
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5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
6. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
7. Wolna Trybuna. 
8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku na temat stanu bezrobocia na terenie 

Gminy Borne Sulinowo. 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) udzielenia upowaŜnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 
zabezpieczenia kredytów i poŜyczek w roku 2014; 

2) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za rok 2011  
(w kwocie 100.000,00zł); 

3) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację programu); 

4) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu na 
2013 rok); 

5) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2014; 

6) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (uchwalenie preliminarza wydatków na realizację Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok); 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (zmiana w imiennym 
wykazie inkasentów); 

8) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (2 projekty uchwał); 
9) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2013-2030. 
 

10. Uchwalenie budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 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. 

 
11. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-

2031: 
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031; 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o zmianie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031; 
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031. 
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12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
13. Ustalenie terminu następnej sesji. 
14. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. "Sprawozdanie Burmistrza z działalności  
w okresie międzysesyjnym ". 
 

Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Po tym zapytał, czy do tego punktu ktoś z radnych chce zadać pytanie. 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 

Ad 4. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe radni powiatowi usprawiedliwili 
swoją nieobecność, gdyŜ dzisiaj odbywa się równieŜ Sesja Rady Powiatu. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 5 pn. "Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach 
organów Rady". 
 

Ad 5. 
 
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 jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Zaopiniowanie projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok oraz zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie zwołanej na dzień 30 grudnia 2013 r., w tym projektu Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 
2014 oraz projektu preliminarza wydatków na realizację Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. 
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Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Zaopiniowano projekt budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok – w zakresie działania 

komisji. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

1) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za rok 2011  
(w kwocie 100.000,00zł); 

2) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację programu); 

3) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu na 
2013 rok); 

4) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2014; 

5) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (uchwalenie preliminarza wydatków na realizację Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok); 

6) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę stanu realizacji wybranych inwestycji przyjętych  
w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok. 
Zakres kontroli obejmował: 
1) plan i wykorzystanie środków przyjętych w budŜecie gminy na 2013 rok na realizację zadań 

inwestycyjnych 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.". 
 

Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Wystąpienia przewodniczących 
jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 6. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głosu nie 
zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Informacja 
Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Borne 
Sulinowo”. 
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Ad 8. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację o stanie 
bezrobocia w Gminie Borne Sulinowo w roku 2013  
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.  
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, iŜ chciałby się dowiedzieć ile osób, które uczestniczyły  
w szkoleniach organizowanych przez PUP dla osób bezrobotnych, otrzymało pracę. 
 
Dyrektor PUP Wiesław Kosmala na wstępie wyjaśnił, Ŝe szkolenia, które są realizowane dla osób 
bezrobotnych wynikają z inicjatywy tych osób. Powiedział, Ŝe nie organizują szkoleń ogólnie, 
tylko przychodzi do nich interesant, który ma pomysł i mówi, jakie szkolenie chce przejść. Jeśli 
uprawdopodobni moŜliwość zatrudnienia, to na takie szkolenie dostaje skierowanie. Powiedział, iŜ 
nie potrafi w tej chwili odpowiedzieć ile osób z tych 31 bezrobotnych przeszkolonych dostało 
zatrudnienie, ale w całym Powiecie Szczecineckim ta efektywność sięga 50%. Tym niemniej 
powiedział, Ŝe rozezna tę sprawę i taką informację przekaŜe. Po tym odniósł się do sprawy 
likwidacji Euromatexu i zwolnień z pracy, który to temat został poruszony na sesji pod koniec 
ubiegłego roku. Przypomniał, iŜ wówczas na sesji jeden z radnych pytał go, czy wie, co się  
w Euromatexie dzieje i jakie działania planuje przeprowadzić. Poinformował, Ŝe 26 lutego 2013r. 
na terenie Gminy Borne Sulinowo zorganizowano spotkanie z tymi zwalnianymi osobami, które 
odbyło się w Budynku Kulturalno-Oświatowym. Na to spotkanie przybyło około 80 osób, które 
straciły pracę w Euromatexie. Uczestniczyła równieŜ w spotkaniu Pani Burmistrz Bornego 
Sulinowa. Na tym spotkaniu poinformował wszystkie te osoby o moŜliwościach wsparcia i Ŝe 
istnieje moŜliwość napisania specjalnego projektu do rezerwy Ministra dla osób, które są 
zwalniane przez pracodawców. Prosił tylko, Ŝeby te osoby określiły, czego potrzebują. Umówili 
się takŜe na kolejne spotkanie. Spotkanie to odbyło się 10 kwietnia 2013 r., uczestniczyła w nim 
równieŜ Pani Burmistrz i przyszło na nie tylko 9 osób. Nie chce mówić nic złego przeciwko tym 
osobom, bo być moŜe zdecydowały się, Ŝeby być w tym czasie na zasiłku a w międzyczasie 
rozejrzeć się co dalej. Dodał, Ŝe nadal jako Urząd Pracy są otwarci na propozycje dla tych osób, 
ale to te osoby muszą mieć pomysł na siebie i inicjatywa naleŜy teŜ do nich. Podkreślił, i Ŝ 
zmierzają w tym kierunku, Ŝeby pomagać ludziom, którzy najpierw sami chcą dać sobie pomóc. 
Wie, Ŝe tej firmy juŜ nie ma na rynku, część z tych osób sama sobie poradziła na rynku pracy, 
część pobiera zasiłki. Na koniec powiedział, Ŝe na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej 
odpowie, ile z tych 31 osób przeszkolonych w tej chwili pracuje. 
 
Radny Ryszard Cywiński zapytał, czy coś wiadomo na temat środków na rok przyszły, np. na 
szkolenia, staŜe, czy teŜ inne formy aktywizacji zawodowej dla naszych mieszkańców.  
 
Dyrektor PUP Wiesław Kosmala odpowiedział, Ŝe rok 2013 zamyka kwotą 16.275.700,00zł i co 
roku te środki finansowe pochodzą z róŜnych źródeł. Decyzją Ministra z algorytmu otrzymał  
w tym roku kwotę nieco ponad 6.800.000,00zł, z Unii Europejskiej otrzymał 6.262.000,00zł  
i z rezerwy Ministra na ogłaszane przez niego nabory na róŜne projekty 3.000.000,00zł. Odnośnie 
środków finansowych na 2014 rok powiedział, Ŝe Marszałek Województwa otrzymuje pulę 
środków z Ministerstwa i dokonał juŜ podziałów na poszczególne powiaty. Spodziewa się, Ŝe  
w niedługim czasie wpłyną do Starosty decyzje w tej sprawie. Poinformował, Ŝe zmienia się 
proporcja środków, gdyŜ będzie więcej pieniędzy europejskich a mniej pieniędzy algorytmowych. 
Pieniędzy algorytmowych na nasz powiat ma być około 3.900.000,00zł, a pieniędzy europejskich 
będzie miał do dyspozycji w granicach 9.500.000,00zł. Podkreślił, Ŝe mniej więcej jest to ta sama 
kwota, co na starcie tego roku. Nie mniej pieniądze europejskie trudniej się wydaje i np. nie 
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moŜna ich przeznaczyć na roboty publiczne. Taki podział środków spowoduje, Ŝe w roku 2014 
będą mniejsze środki na roboty publiczne. Natomiast w ramach środków europejskich będą 
prowadzone szkolenia, staŜe i nie powinno być gorzej niŜ w tym roku. Będzie starał się 
zabezpieczyć środki na szkolenia, tak jak miało to miejsce w tym roku, Ŝe kaŜda osoba 
bezrobotna, która jest zainteresowana szkoleniem i ma wizję swojego przyszłego Ŝycia po tym 
szkoleniu oraz gwarancję zatrudnienia u pracodawcy, będzie mogła z tego skorzystać. Podkreślił, 
Ŝe nawet przy 50% skuteczności, jest to jedna z najtańszych form wsparcia osób bezrobotnych. 
Czasami jest tak, Ŝe osoba uczestnicząca w szkoleniu, które dzisiaj się odbywa, znajduje 
zatrudnienie po pół roku a nawet po roku. Jego zdaniem są to dobrze wydane pieniądze. Na pewno 
nie da się wesprzeć wszystkich osób, które starają się o staŜe, ale są dodatkowe środki finansowe  
z Unii Europejskiej skierowane do młodzieŜy do 25 roku Ŝycia. Te środki są juŜ uruchamiane  
i mają dotrzeć do Polski, będą rozdysponowane na poziomie Ministerstwa, ale nie wie jeszcze jak 
to będzie funkcjonować, gdyŜ szczegóły są dopracowywane. Formy wsparcia w postaci dotacji, 
refundacji, z których korzystało społeczeństwo, w tym przedsiębiorcy, równieŜ będą 
funkcjonować. NajbliŜsza przymiarka do tych form wsparcia ma nastąpić na najbliŜszym 
posiedzeniu Rady Zatrudnienia, którego termin ustalono na 10 stycznia 2014 r. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował Dyrektorowi PUP za wszelkie informacje  
i przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Podjęcie uchwał”. 
 

 
Ad 9. 
Podjęcie uchwał. 
 

9.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia 
upowaŜnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów  
i poŜyczek w roku 2014. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący komisji Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/464/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 
2013r. w sprawie udzielenia upowaŜnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia 
formy zabezpieczenia kredytów i poŜyczek w roku 2014 została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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9.2 
 
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 rok 2011. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący komisji Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych nie zgłoszono,  
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/465/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 
2013r. 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 rok 2011 została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

9.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2013. Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/466/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 
2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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9.4 
 
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 2013 rok). Po tym zwrócił się  
o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/467/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 
2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 9 do protokołu. 
 
 
9.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo 
na rok 2014. Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/468/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 
2013r. w sprawie przyj ęcia Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
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Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
9.6 
 
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 Przeciwdziałania Narkomanii na 
2014 rok). Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/469/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 
2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 11 do protokołu. 
 
 
9.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 
w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 
wysokości wynagrodzenia za inkaso (zmiana w imiennym wykazie inkasentów). Po tym zwrócił 
się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący komisji Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXVIII/470/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 
2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze 
inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
9.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 
36.630,00zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 762.718,63zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 
726.336,63zł). Do projektu uchwały została zgłoszona na dzisiejszej sesji autopoprawka.  
PowyŜsza autopoprawka stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną i uwzględniła autopoprawkę. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i uwzględniła autopoprawkę. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok uwzględniający 
autopoprawkę: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/471/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 
2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
W trakcie sesji obrady opuścił 1 radny - aktualnie uczestniczyło 14 radnych. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Skarbnika Gminy  
o omówienie drugiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2013 rok. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały zawiera 
zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków budŜetowych o około 216.000,00zł, 
przeniesienia między działami po stronie wydatków oraz ostatnie zmiany w budŜetach szkół 
wewnętrznie w ich planach finansowych. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
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Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe projekt uchwały zawiera zmniejszenie środków na 
remonty, przebudowę dróg gminnych, budowę i remonty chodników, placów i miejsc 
postojowych na terenie miasta i gminy na kwotę przeszło 70.000,00zł. Zapytał, czy u nas  
w gminie jest tak dobrze, iŜ nie trzeba budować tych dróg, chodników. Wiemy juŜ w zasadzie 
jedno: telefony załatwiliśmy, wodociągi i kanalizację załatwiliśmy. Teraz zostaną do realizacji 
dwa aspekty: drogi i świetlice. Okazuje się, Ŝe teraz zmniejszamy o 70.000,00zł. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, Ŝe na te 70.000,00zł są podpisane umowy, ale 
po prostu nie zostały jeszcze zakończone roboty i nie przedłoŜono faktur. Stąd wynikły 
oszczędności. 
 
Radny Ryszard Cywiński stwierdził, iŜ to znaczy, Ŝe w przyszłym roku będziemy konsumować to, 
co wykonane zostało w tym roku. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe tak, bo jeszcze nie spłynęły 
faktury. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/472/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 
2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
9.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030.  
Do projektu uchwały została zgłoszona na dzisiejszej sesji autopoprawka.  
PowyŜsza autopoprawka stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się o opinię do Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-
2030 uwzględniający autopoprawkę: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXVIII/473/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 
2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2013-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 17 i nr 18 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 10 pn. "Uchwalenie 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok". 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014. Po tym przeczytał treść 
uchwały budŜetowej. 
Następnie przeczytał treść uchwały Nr CXIV.511.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym 
projekcie uchwały budŜetowej Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 19 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 2014 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

"Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r. zapoznała się z projektem 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok w zakresie działania komisji, tj. obejmujący działy: 
1) Turystyka, 
2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, 
3) Oświata i wychowanie, 
4) Ochrona zdrowia, 
5) Pomoc społeczna, 
6) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
7) Edukacyjna opieka wychowawcza, 
8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
9) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
10) Kultura fizyczna. 
 Na podstawie analizy otrzymanego materiału oraz po przeprowadzonych konsultacjach ze 
Skarbnikiem Gminy, członkowie Komisji stwierdzili, iŜ proponowany budŜet po stronie 
dochodów i wydatków to pewien kompromis, w którym uwzględniono najwaŜniejsze  
i najpilniejsze potrzeby w zestawieniu z moŜliwościami finansowymi gminy. 

Projekt budŜetu na 2014 rok zabezpiecza w sposób stabilny funkcjonowanie podległych 
gminie jednostek organizacyjnych, chociaŜ bez fajerwerków, a przy wydawaniu środków 
finansowych naleŜy kierować się rozsądkiem i dwa razy obejrzeć kaŜdą złotówkę. 

Dochody gminy w 2014 roku zamkną się kwotą 35.090.720 zł, a wydatki planuje się na 
poziomie 34.465.432 zł. To powoduje, Ŝe proporcja pomiędzy dochodami a zadłuŜeniem jest 
coraz korzystniejsza. Przyszły rok powinien zakończyć wskaźnikiem progu zadłuŜenia na 
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poziomie 43,37%, co świadczy, iŜ zadłuŜenie gminy jest na bezpiecznym poziomie i wskazuje 
dbałość o finanse gminy. 

Komisja z uznaniem pragnie podkreślić fakt otrzymania pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłoŜonym projekcie budŜetu na rok 2014 rok oraz 
wieloletniej prognozie finansowej.  
Komisja nie wprowadza Ŝadnych poprawek do budŜetu i proponuje, aby słuszne wnioski zgłaszać 
i realizować w miarę moŜliwości w trakcie roku budŜetowego 2014. 

Cieszą inwestycje w turystykę, sport oraz infrastrukturę komunalną – chociaŜ oczekiwania 
są większe, a dotyczą inwestycji w infrastrukturę straŜy poŜarnej, turystyczną czy sportową oraz 
bazy oświatowej. Edukacja, gospodarka komunalna, kultura, pomoc społeczna to kosztochłonne 
działy budŜetu, jednak niezbędne do realizacji zadań statutowych  gminy. Nie będzie zmniejszania 
nakładów na sport. Będą dopłaty 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. 

Reasumując naleŜy podkreślić istotny fakt, iŜ budŜet uwzględnia finansowanie 
podstawowych i niezbędnych zadań przewidzianych do realizacji w naszej gminie w 2014 roku  
w zakresie działania komisji. 
 Komisja Rozwoju, biorąc pod uwagę występujące obiektywne uwarunkowania  
w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stan zobowiązań finansowych gminy na 
koniec 2013 roku, pozytywnie zaopiniowała przedłoŜony projekt budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2014 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
"Przedstawiony przez Burmistrza Bornego Sulinowa projekt budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 
2014 rok po stronie dochodów zakłada: 
 
- dochody własne w wysokości   17.086.351,00 zł 
- subwencje w wysokości               11.215.695,00 zł 
- dotacje        6.227.904,00 zł 
- środki pochodzące z budŜetu Unii  
      Europejskiej              560.770,00 zł 
 
Ogółem dochody  stanowią kwotę                         35.090.720,00 zł  
w tym: 
- dochody bieŜące     32.325.960,00 zł 
- dochody majątkowe      2.764.760,00 zł. 
 
Po stronie wydatków Burmistrz proponuje: 
-     na wydatki bieŜące              31.859.199,00 zł 
- na inwestycje        2.606.233,00 zł                              
 
Ogółem wydatki stanowią kwotę               34.465.432,00 zł. 
 
Projekt budŜetu zamyka się nadwyŜką budŜetową w wysokości 625.288,00 zł, która zostanie 
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
 



14 
 

Planowane dochody gminy na 2014 rok w kwocie 35.090.720,00zł w stosunku do 
przewidywanego wykonania dochodów budŜetowych za 2013 rok w wysokości 35.529.624,00zł  
są niŜsze o 438.904,00zł, co stanowi spadek o 1,24%. 
 
Planowane wydatki budŜetowe na 2014 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 
wydatków za 2013 rok są niŜsze o 2.184.192,00zł, co stanowi spadek o 6%. 
 
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, 
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii 

Europejskiej do kwoty 431.250,00zł. 
 
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 wynoszą 31.859.199,00zł,  
co stanowi 92 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe 2.606.233,00 zł, co stanowi 8% 
ogółu wydatków. Struktura procentowa pomiędzy wydatkami bieŜącymi a wydatkami 
majątkowymi planowanymi na 2014 rok uległa zmianie w stosunku do roku 2013, bowiem 
wydatki bieŜące uległy zwiększeniu o 4 % a wydatki majątkowe obniŜeniu o 4%. 
 
Komisja zapoznała się teŜ z zadaniami inwestycyjnymi proponowanymi do wykonania w 2014 
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 2014-2031.  
Limity wydatków na przedsięwzięcia sporządzono na lata 2014-2017, co jest zgodne z wymogami 
art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych.  
Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014-2028, 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 2014-2031  
i projekcie budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014, są zgodne w zakresie wyniku budŜetu  
i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. 
 
Łączna kwota długu na koniec roku budŜetowego 2014 nie przekroczy 60% wykonanych 
dochodów ogółem - wskaźnik ten wyniesie 43,37% i będzie niŜszy od wskaźnika na koniec 2013 
roku o 0,89%. 
 
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 3,91%, a wskaźnik planowany na 2014 rok 
wyniesie 3,55%. 
 
PowyŜsze wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w art. 170 i 243 ustawy o finansach 
publicznych. 
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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 2014 rok 
oraz o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
W trakcie trwania sesji na obrady wrócił 1 radny - aktualnie w sesji uczestniczyło 15 radnych. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać 
głos. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ przez dzisiejszą uchwałę wprowadzającą zmiany  
w budŜecie gminy na 2013 rok okazało się, Ŝe w przyszłorocznym budŜecie gminy kwota 
170.000,00zł zaplanowana na drogi zostanie zjedzona przez inwestycje tegoroczne, więc na 
inwestycje przyszłoroczne zostanie tylko 100.000,00zł. UwaŜa, Ŝe w wyniku sprzątania budŜetu 
tego roku wypadałoby zrobić poprawki w budŜecie przyszłego roku, a nie są to małe poprawki. Po 
tym poruszył temat oświaty i przedstawienia kalkulacji finansowej funkcjonowania oświaty na 
terenie gminy, uwzględniającej likwidację jednej ewentualnie dwóch szkół. Wie, Ŝe w przyszłym 
roku nie dokonamy likwidacji szkół, gdyŜ jest to rok wyborczy i nikt z nas takiej decyzji nie 
podejmie, bo byłoby to samobójstwo. Jego intencja w celu uzyskania tej kalkulacji jest taka, Ŝeby 
zobaczyć komu dajemy więcej, komu mniej, co by było gdybyśmy zlikwidowali jedną czy dwie 
szkoły. Stwierdził, iŜ nie będzie mówił jakich szkół to dotyczy, bo wszyscy wiedzą. Szkoły 1000 
latki, te które są, niestety nie będą miały dzieci. Podał przykład: 10 lat temu w Dąbiu było 238 
osób, 2-3 dni temu liczył i okazało się, Ŝe Dąbie liczy 152 obywateli, czyli 80 osób wybyło. 
Policzył osoby zamieszkujące w jego klatce i okazało się, Ŝe odeszło 9 osób dorosłych, w tym 3 
osoby wyjechały za granicę a 6 osób wyjechało do duŜych miast. Stwierdził, iŜ musimy się nad 
tym pochylić, jest tylko kwestia jakiegoś roku. Dostał tu juŜ odpowiedź, Ŝe nie uzyska takiej 
kalkulacji, w związku z tym na najbliŜszej sesji złoŜy interpelację w tej sprawie, aby taką 
informację uzyskać. Stwierdził, Ŝe co roku odchodzą jeden lub dwa oddziały szkolne, dotacje są 
niby na podobnym poziomie a gmina dopłaca coraz więcej. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe likwidacja szkół jest sprawą 
bardzo bolesną nie dla nas, bo my podejmiemy uchwałę i spełnimy procedury, tylko dla 
określonych środowisk. Jako gmina pełnimy rolę bardzo słuŜebną w stosunku do tych środowisk. 
JeŜeli mamy z tymi środowiskami częsty kontakt i przyzwyczajamy te środowiska do myśli o tym, 
Ŝe z czasem nastąpi taka likwidacja bo po prostu nie będzie kogo uczyć, to jesteśmy uczciwi. 
Zwracając się do radnego Cywińskiego powiedziała, iŜ to nie jest tak, Ŝe ona nie przygotuje 
kalkulacji związanej z likwidacją szkoły, tylko nie juŜ i natychmiast i nie w momencie, kiedy 
skupić musimy się nad zaplanowaniem budŜetu na 2014 rok. Taką informację ma gotową i dzisiaj 
moŜe ją radny dostać. Poinformowała, iŜ nie tak dawno przeprowadzono bardzo skrupulatną 
analizę funkcjonowania wszystkich szkół, wydatków związanych z ich funkcjonowaniem  
i analizowano wysokość subwencji. Oświadczyła, iŜ to nie jest tak, Ŝe środki są coraz większe, 
gdyŜ otrzymujemy coraz mniejsze subwencje, bo jest coraz mniej dzieci. Czasami rekompensuje 
tę subwencję ilość dzieci niepełnosprawnych, bo ta ilość nam wzrasta, a na kaŜde dziecko 
niepełnosprawne, z upośledzeniem, z niepełnosprawnością sprzęŜoną otrzymujemy wyŜszą wagę 
tj. 0,9. Wie, o jakich szkołach radny Cywiński mówi, a mianowicie o Jeleniu i Silnowie. Prosiła 
jednak, Ŝeby likwidacje szkół przeprowadzić jak najmniej boleśnie. Zwracając się do radnego 
Cywińskiego powiedziała, Ŝe moŜe dzisiaj przedłoŜyć mu materiały dotyczące szkół, gdzie będzie 
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miał całe kompendium wiedzy na temat funkcjonowania szkół i ich finansowania. Natomiast taką 
symulację rozwiązania jednej szkoły przedstawi w najbliŜszym czasie. 
 
Radny Dariusz Czerniawski ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Cywińskiego w kwestii, 
iŜ ubywa mieszkańców powiedział, Ŝe ten proces obserwujemy ze zdwojoną energią po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej. Poinformował, Ŝe Województwo Podlaskie straciło 600.000 
mieszkańców, a proces migracji z Polski objął ponad 2,5 mln osób. Tak naprawdę nie wiemy, ile 
przebywa na stałe osób w Polsce. Młodzi, szczególnie osoby wykształcone migrują, a my na to nie 
mamy wpływu. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe fakt jest faktem, bo otwarto granice Unii Europejskiej, 
nie ma pracy w Polsce, a to jest główna przyczyna migracji. JeŜeli nasza młodzieŜ wyjechała, to 
dzieci nie będzie. Dlatego mówił, Ŝe trzeba robić selekcję szkół, bo tych dzieci nie będzie. 
Przyznał, Ŝe tak jak Pani Burmistrz powiedziała, naleŜy robić to jak najmniejszym kosztem 
zewnętrznym, sensownie i nic na siłę. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek nawiązał do kolejnej uchwały dot. uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031 i objaśnień wartości 
przyjętych w WPF. Zacytował fragment zapisu w brzmieniu: "Dotyczy rozchodów lat 2011-2028 
wykazanych w poz. 5: Objaśnienia: Od 31.07.2009r. do 30.06.2022 r. - spłata kredytu 
konsolidacyjnego z BGK - 10.563.000,-zł, przy czym spłatę rat w łącznej wysokości 1.625.077,-zł 
z lat 2014-2016 planuje się przesunąć na lata 2017-2022 (...) Od 30.06.2011 r. do 31.05.2023 r. - 
spłata kredytu z BOŚ - 2.000.000,-zł, przy czym spłatę rat w łącznej wysokości 333.336,-zł z lat 
2014-2015 planuje się przesunąć na lata 2016-2023 (...).". Prosił o wytłumaczenie tych zapisów. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis wyjaśniła, Ŝe w momencie kiedy były zaciągane obydwa 
kredyty tj. z BGK i BOŚ obowiązywały wskaźniki spłaty dopuszczone dla gminy w wysokości 
15% w stosunku do dochodów. W tej chwili od 2014 roku kaŜda gmina ma obliczony 
indywidualny wskaźnik zadłuŜenia na podstawie 3 ostatnich lat. PoniewaŜ dla naszej gminy 
dopuszczalny wskaźnik na 2014 rok wynosi 3,91%, więc gmina nie moŜe spłacić więcej kredytu 
w danym roku niŜ ten dopuszczalny wskaźnik. Stąd planowane nasze posunięcie, Ŝeby przesunąć 
spłatę tych dwóch kredytów na lata późniejsze, co nie wydłuŜy spłaty tych kredytów, tylko  
w ramach tych lat, na jakie zostały zaciągnięte. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe te wszystkie techniczne posunięcia 
związane są z tym, Ŝeby bezboleśnie, Regionalna Izba Obrachunkowa zatwierdziła nam budŜet,  
a związane jest to z nową regułą wydatkową. Stwierdziła, iŜ musimy mieć świadomość tego, Ŝe od 
stycznia 2014 r. będziemy co chwilę na nowo modyfikować budŜet, wnosić poprawki, przesuwać 
w działach i będzie to budŜet bardzo ruchomy ale bezpieczny. 
 
Więcej głosu nie zabierano.  
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/474/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 
2013r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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Po podjęciu powyŜszej uchwały głos zabrał radny Ryszard Cywiński. Powiedział, iŜ przychodząc 
na dzisiejszą sesję chciał wstrzymać się od głosu przy głosowaniu nad budŜetem Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2014. Jednak po wyjaśnieniach Pani Burmistrz i odnośnie szkolnictwa i Ŝe 
będziemy po Nowym Roku dostosowywać budŜet do realiów, zwłaszcza w zakresie zadań 
inwestycyjnych, zagłosował za uchwaleniem budŜetu na rok przyszły. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji punktu 11 porządku 
obrad pn. „Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 
2014-2031”. 
 
 
Ad 11. 
 

Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031. 
 
Następnie przeczytał treść uchwały Nr CXIV.512.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym 
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2031 Gminy Borne Sulinowo. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 23 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 XXXVIII/475/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 
2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2014-2031 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do 
protokołu. 
 

Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji punktu 12 porządku 
obrad pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”. 
 

 
Ad 12. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
 
− Radny Zbigniew Maltański zapytał, czy coś juŜ wiadomo odnośnie wypowiedzenia umów 

dzierŜawy pola namiotowego i punktu aptecznego w Łubowie. Ponadto zapytał, czy ktoś juŜ 
się zajął, a z tego co wie to nie, bo po ostatnich wiatrach zostały poobrywane panele z kaplicy 
na cmentarzu komunalnym w Łubowie. Minęły juŜ dwa tygodnie i naleŜałoby budynek 
kaplicy zabezpieczyć bo dojdzie do tego, Ŝe przez deszcz czy śnieg sufit kaplicy zostanie 
zalany i koszty naprawy będą duŜo wyŜsze. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odnosząc się do poruszonej kwestii kaplicy na cmentarzu 
w Łubowie powiedział, Ŝe osobiście do niego taka informacja nie dotarła, dopiero dzisiaj na 
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sesji. Tym niemniej stwierdził, Ŝe zostaną podjęte czynności w tej sprawie i zobaczymy, co 
uda się na szybko zrobić, Ŝeby budynek kaplicy nie uległ degradacji. W sprawie dzierŜawy 
pola namiotowego w Łubowie powiedział, iŜ myśli, Ŝe będziemy musieli rozstać się  
z dzierŜawcą. Pomimo naszych chęci kontynuacji tej umowy, dzierŜawca nie jest w stanie 
sobie poradzić, mimo iŜ na początku składał deklaracje rzeczowe i finansowe, Ŝe sobie 
poradzi. Odpowiednio wcześniej nie występował teŜ z uzasadnieniem o jakieś odpowiednie 
ulgi. Oficjalnie strony jeszcze nie rozwiązały umowy dzierŜawy, ale myśli, Ŝe do tego dojdzie. 
Otrzymał ustną informację, Ŝe dzierŜawca pola namiotowego w Łubowie będzie chciał z tego 
zrezygnować. Sprawa punktu aptecznego teŜ do końca nie jest rozwiązana, gdyŜ nie wpłynęło 
Ŝadne pismo dotyczące rozwiązania umowy dzierŜawy. Tym niemniej poinformował, Ŝe tut. 
Urząd przyjrzy się tym dwóm sprawom. W dalszej kolejności nawiązał do wypowiedzi 
radnego Cywińskiego, w której stwierdził, Ŝe będziemy konsumować pieniądze zaplanowane 
w budŜecie gminy na rok 2014 za to, co jest wykonane w tym roku. Stwierdził, Ŝe zadania 
inwestycyjne, które zostały zaplanowane na ten rok, zrealizowano w bardzo duŜym procencie 
tj. w granicach 98-99%. Zostały oszczędności, gdyŜ taniej zrealizowano inwestycje niŜ 
wcześniej zakładano.  
 

− Radny Mariusz Gorgol nawiązał do wypowiedzi radnego Cywińskiego na temat szkół. 
Przypomniał, Ŝe dwie sesje temu temat szkół był przedmiotem obrad. Prosił, Ŝeby wypowiadać 
się konkretnie o likwidację jakich szkół chodzi, gdyŜ później dochodzi do takiej sytuacji, Ŝe 
sołtys sołectwa Jeleń chodzi i zbiera podpisy wśród mieszkańców, ściąga się telewizję Gawex 
i robi wielki szum, cóŜ to gmina chce zrobić. Przypomniał, Ŝe radny, grupa radnych moŜe 
wnieść wniosek o likwidację szkół, gdyŜ ma takie uprawnienia, ale najpierw trzeba spełnić 
warunki prawa i wskazać co z budynkiem, co z tymi dziećmi, pracownikami, rozwiązać 
kwestię dowoŜenia. Radny ma teŜ odpowiedzialność i musi wskazać źródła sfinansowania 
skutków likwidacji danej placówki. Dlatego prosił, Ŝe jak ktoś z radnych czy grupa radnych 
coś mówi, to ma mówić o sprawach po imieniu, bo mówienie ogólnikami skutkuje tym, Ŝe 
ktoś później ma pretensje albo biega i rozsiewa plotki. 
 
Radny Ryszard Cywiński stwierdził, Ŝe nie mówił o jakie szkoły chodzi, bo tylko chciał 
uzyskać symulację oszczędności w działalności szkół. Poddał pod rozwagę, czy jest taka 
wielka efektywność dzieci z tych małych szkół. W jego ocenie tym dzieciom robi się wielką 
krzywdę. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe to właśnie mówiła rodzicom, ale 
wyszła z załoŜenia, Ŝe nic na siłę. 
 
Radny Henryk Sigiel zwracając się do radnego Cywińskiego przypomniał, Ŝe to on głosował  
o zmianie obwodu szkolnego, gdzie dzieci ze Śmiadowa są woŜone 15 km, zamiast 2 km. 
Zapytał, gdzie tu jest ekonomia. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, iŜ skoro mówimy o oświacie, to oświata jest olbrzymim 
obszarem. Szkoły to są instytucje, które nie tylko nauczają, ale i wychowują. Poinformował, 
Ŝe Komisja Rozwoju jeździła po świetlicach i naprawdę wiele się tam dzieje i są potrzebne. 
Jest to takie centrum kultury, gdzie dzieci mogą się spotkać, a nie stać po przystankach. 
Względy ekonomiczne są waŜne i trzeba je brać pod uwagę, ale naleŜy równieŜ wziąć pod 
uwagę uwarunkowania socjologiczne i społeczne, bo to jest teŜ bardzo waŜne. 
 

− Radny Dariusz Skiba zwrócił się z prośbą, aby przy okazji jak jest rozpatrywany temat np. 
sprawozdania z profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi czy z narkomanii, na sesji była 
obecna osoba odpowiedzialna za te sprawy, aby opowiedziała więcej szczegółów, tj. ile osób 



19 
 

jest objętych profilaktyką, jakie działania przeprowadzono. Chciałby, aby wówczas w sesji 
uczestniczył równieŜ ktoś z komisji.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek odpowiedział, Ŝe wykorzystamy tę uwagę przy 
rozpatrywaniu spraw na kolejnej sesji Rady Miejskiej. 
 

− Radny Dariusz Palicki powiedział, iŜ poruszono temat profilaktyki przeciwalkoholowej  
i narkomanii. Stwierdził, iŜ są komisje, Komisja Rozwoju jest teŜ otwarta i zaprosił, aby nad 
tymi tematami podyskutować. Prosił tylko o jakiś sygnał wcześniej i wtedy państwa 
zaprosimy. 
 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 16 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji". 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe o terminie następnej sesji radni 
zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, a odbędzie się ona w czwartek o godz. 
14.30. 
 
 
Ad 14. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XXXVIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 12.00 do godz. 13.40. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


