
 

UCHWAŁA  Nr  XVII/211/2020 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2020 rok. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z § 7 Statutu Gminy Borne 
Sulinowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/38/2003 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 22 lutego 2003r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 37, poz.565, z 2004 r. Nr 26, poz.478 
i Nr 89, poz.1713, z 2005 r. Nr 42, poz.949, z 2007 r. Nr 56, poz. 898, z 2009 r. Nr 19, poz.769 
oraz z 2018 r. poz. 4918) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2020 rok. 

 
§ 2. Sesje Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie obejmować będą tematy: 

 
I kwartał 
 
1. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2019 r. 
2. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok. 
3. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2020 rok. 
4. Uchwalenie Statutu Gminy Borne Sulinowo. 
5. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2019 

rok  (w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana 
działalność w 2020 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2019 
rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana działalność w 2020 roku. 

7. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie  
w 2019 roku, realizacja zadań statutowych i budżetowych. 

8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w 2019 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w 2019 roku. 

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej za rok 2019. 

11. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2019 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do realizacji Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020. 

13. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

14. Podjęcie uchwał. 
 



 
II kwartał 
 
1. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Borne Sulinowo za okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. oraz o wyniku przetargu 
na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 
Borne Sulinowo. 

2. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2019 rok oraz 
określenie istotnych zagrożeń pożarowych - informacje komendantów Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku i Miejsko-Gminnego Związku OSP RP  
w Bornem Sulinowie. 

3. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2019 rok oraz określenie zagrożeń  
i osiągniętych wyników - sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej 
w Bornem Sulinowie. 

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. 

5. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg 
powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja 
zadań inwestycyjno-remontowych w 2019 roku oraz planowane do wykonania zadania na 
2020 rok.  

6. Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań 
inwestycyjno-remontowych w 2019 r., plany na rok 2020. 

7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo za rok 2019. 
8. Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego  

w 2020 roku.  
9. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2019 

roku, kontrakty na 2020 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 

10. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Borne Sulinowo, w tym: 
1) debata nad raportem o stanie Gminy Borne Sulinowo za 2019 rok, 
2) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Bornego Sulinowa. 

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2019 rok, 
sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2019 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2019 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2019 rok; 
2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2019 rok. 

12. Podjęcie uchwał. 
 
 
III kwartał 
 
1. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, w tym kształtowania się wieloletniej 

prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.  
2. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2020 roku. 
3. Informacja Burmistrza na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności (np. 
gospodarka ciepłownicza, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarowanie 
cmentarzami komunalnymi i usługi pozostałe). 

4. Podjęcie uchwał. 



 
IV kwartał 
 
1. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2020 w Gminie Borne Sulinowo. 
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2019/2020, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie 
należy do zadań własnych gminy. 

3. Informacja na temat podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych  
z funduszy zewnętrznych. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. 
5. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok. 
6. Opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku dotycząca potrzeb w zakresie wykonywania 

pracy przez skazanych oraz informacja o podmiotach wyznaczonych, obowiązanych do 
przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy w roku 2020. 

7. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2021 r. 

8. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2020 rok. 

9. Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2021. 

10. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2021 
rok. 

11. Informacja Burmistrza o zgłoszonych żądaniach, 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. Uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2021-2030. 

13. Podjęcie uchwał. 
 

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie: 
1) do ustalenia, w ramach kwartalnej ramowej tematyki sesji wymienionej w § 2, dokładnych 

terminów sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
2) do dokonywania zmian w planie pracy Rady Miejskiej określonym w § 2 uchwały, 

polegających na przesunięciach poszczególnych tematów przewidzianych w danym kwartale 
na inny termin. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Celem niniejszej uchwały jest ustalenie, zgodnie z § 7 Statutu Gminy Borne Sulinowo, 

planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2020 rok. Przy ustaleniu planu pracy 
wzięto pod uwagę zarówno tematy, które – stosownie do zapisów ustaw - powinny być 
rozpatrzone w każdym roku kalendarzowym, jak również tematy mające istotne znaczenie dla 
gminy. 
 
 
 
 
 
 
 


