
P R O T O K Ó Ł   Nr  XII/2011 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 1 września 2011 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 1 września 2011 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej TOMASZ SKOWRONEK.  
 
Na wstępie powitał obecnych na Sesji Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, radcę prawnego 
oraz radnych. Poinformował, Ŝe w Sesji nie uczestniczy Burmistrz Bornego Sulinowa, gdyŜ 
przebywa na zwolnieniu lekarskim.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne (2 radnych 
nieobecnych, z tego 1 radny usprawiedliwił swoją nieobecność). 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM powiedział, Ŝe radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. 
W dniu dzisiejszym wpłynął równieŜ dodatkowy projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-32-144/11-
00 o dofinansowanie Projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania  
w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 
budŜetowy 2011 w celu realizacji przedmiotowego zadania. 
 
Po tym poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad powyŜszego projektu 
uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo 
umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-32-144/11-00 o dofinansowanie Projektu pn. 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych  
w Gminie Borne Sulinowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na zaciągnięcie 
zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2011 w celu realizacji 
przedmiotowego zadania został wprowadzony do porządku obrad. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 1 września 2011 r. 
przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu 

Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego 

Sulinowo umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-32-144/11-00 o dofinansowanie Projektu pn. 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych  
w Gminie Borne Sulinowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na 
zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2011 w celu 
realizacji przedmiotowego zadania. 

 
4. Zamknięcie obrad. 
 

Ad 2. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XII/153/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 września 2011 r.  
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo umowy Nr UDA-
POKL.09.01.02-32-144/11-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo”  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego 
wykraczającego poza rok budŜetowy 2011 w celu realizacji przedmiotowego zadania. 
Po tym zwrócił się do Skarbnika Gminy o kilka słów wyjaśnienia. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis poinformowała, Ŝe Gmina Borne Sulinowo ma przyznane 
środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne 
Sulinowo”. Projekt ten będzie realizowany w ciągu 2 lat, tj. 2011-2012. Po podpisaniu umowy 
Gmina Borne Sulinowo jest zobowiązana przeprowadzić jeszcze we wrześniu br. procedurę 
przetargową na zakup doposaŜenia i na usługę edukacyjną. Część zaciągniętych zobowiązań 
zostanie sfinansowana w ramach budŜetu na rok 2011 po przeprowadzeniu odpowiednich 
zmian w budŜecie (do kwoty 27.900,00zł), a część w 2012 r. (do kwoty 99.331,00zł).  
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Rozliczenie projektu nastąpi w 2012 roku, a całość projektu zostanie sfinansowana ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne do 
podpisania przez Burmistrza umów z wykonawcami wyłonionymi w ramach procedury 
przetargowej.  
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XII/154/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 września 2011 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo umowy Nr 
UDA-POKL.09.01.02-32-144/11-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne 
Sulinowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2011 w celu realizacji przedmiotowego 
zadania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Po podjęciu powyŜszej uchwały Przewodniczący RM udzielił głosu Skarbnikowi Gminy. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, Ŝe dzisiaj radni otrzymali informację opisową 
o zaciągniętych w I półroczu 2011 roku zobowiązaniach dotyczących przedsięwzięć. 
Przedmiotową informację naleŜy umieścić za załącznikiem nr 17 pn. Tabelaryczne zestawienie 
z realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.2 ustawy o finansach publicznych za 
I półrocze 2011 r. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
 
Ad 4. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz 
Skowronek zamknął XII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 15.30 do godz. 15.35. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


