
P R O T O K Ó Ł   Nr I/2014 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
I Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie otworzył i prowadził do czasu wyboru 

przewodniczącego Rady Miejskiej radny senior Henryk Sigiel.  
 
Na wstępie przywitał nowo wybranych radnych, Burmistrza Bornego Sulinowa, zaproszonych 
gości oraz obecnych na sesji mieszkańców miasta i gminy. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 
 
Następnie radny senior Henryk Sigiel poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej  
w Bornem Sulinowie Janinę Batorską-Wojda o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych. 
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Janina Batorska-Wojda wręczyła 15 radnym 
zaświadczenia o wyborze na radnego. 
 
Po wręczeniu zaświadczeń radny senior Henryk Sigiel powiedział, Ŝe zgodnie z art.23a ustawy  
o samorządzie gminnym przystąpimy obecnie do złoŜenia ślubowania przez nowo wybranych 
radnych. Przed przeczytaniem roty ślubowania poinstruował radnych, jak przebiegać będzie akt 
ślubowania. Powiedział, Ŝe odczyta rotę ślubowania, a następnie prosił o powstanie wyczytanego 
radnego i potwierdzenie słowem „ślubuję”. Poinformował teŜ, Ŝe po słowie „ślubuję” kaŜdy  
z radnych moŜe dodatkowo wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóŜ Bóg”. Jednocześnie 
zaznaczył, Ŝe odmowa złoŜenia ślubowania skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego, o czym 
stanowi art.383 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. 
 
Po tym radny senior Henryk Sigiel prosił wszystkich o powstanie i przeczytał rotę ślubowania  
o następującym brzmieniu: 
 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuj ę uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  
i jej mieszkańców”. 
 
Po przeczytaniu roty ślubowania radny senior wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska  
i imiona radnych, którzy wstawali i wypowiadali formułę:  
1) Magdalena Bugiel – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 

2) Dariusz Czerniawski – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 

3) Tadeusz Deptuła – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 

4) Andrzej Fic – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 

5) Mariusz Gorgol – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 

6) Renata Komorowska – „ślubuję”; 

7) Irena Lis – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 
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8) Arkadiusz Malarski – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 

9) Zbigniew Maltański – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 

10) ElŜbieta Niepelt – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 

11) Dariusz Palicki – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 

12) Henryk Sigiel – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 

13) Mirosław Szeligowski – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 

14) Rafał Turlej – „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”; 

15) GraŜyna Waryan – „ślubuję”. 

 
Radny senior Henryk Sigiel stwierdził, Ŝe radni, którzy złoŜyli ślubowanie, objęli mandat 
radnego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
W dalszej kolejności radny senior Henryk Sigiel poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Bornem Sulinowie Janinę Batorską-Wojda o wręczenie zaświadczenia o wyborze 
Burmistrza Bornego Sulinowa. 
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Janina Batorska-Wojda wręczyła przedmiotowe 
zaświadczenie nowo wybranej Pani Burmistrz Renacie Pietkiewicz-Chmyłkowskiej. 
 
Po tym radny senior Henryk Sigiel zwrócił się do nowo wybranej Pani Burmistrz o złoŜenie 
ślubowania wobec Rady, a radnych prosił o powstanie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska złoŜyła ślubowanie o następującej treści: 
 
„Obejmuj ąc urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuj ę, Ŝe dochowam wierności prawu,  
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóŜ Bóg.” 
 
Radny senior Henryk Sigiel stwierdził, Ŝe z chwilą złoŜenia ślubowania wobec Rady Miejskiej 
Pani Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska objęła obowiązki Burmistrza Bornego Sulinowa  
i udzielił jej głosu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wygłosiła expose o następującej treści: 
 
„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Drodzy Mieszkańcy! 
 
 Dzisiaj rozpoczynam nową kadencję Burmistrza Miasta i Gminy. Poparcie, którym mnie 
obdarzono zobowiązuje do dalszej wytrwałej pracy i wsłuchiwania się w głos mieszkańców, ale 
przede wszystkim do stawiania sobie ponad wszelkie inne cele pomyślność mieszkańców. Mam 
nadzieję, Ŝe sprawując dany mi przez Mieszkańców urząd Burmistrza nie zawiodę pokładanych 
we mnie nadziei. Nie obawiam się wyzwań i wierzę, Ŝe podołam ogromowi pracy jaki mnie czeka 
w najbliŜszej kadencji. 
Cieszę się, Ŝe wysiłki te wspierane będą przez grono moich najbliŜszych współpracowników. 
Chciałabym serdecznie podziękować za nieustanne wsparcie Pani Skarbnik, mojemu Zastępcy, 
Pani Sekretarz oraz wszystkim pracownikom, Radnym, którzy byli ze mną przez cały okres 
sprawowania urzędu. Ludzi poznaje się w trudnych sytuacjach, a taką w przypadku 
samorządowca są niewątpliwie wybory. Dlatego podziękowania kieruję do wszystkich, którzy 
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poparli mnie jako kandydata na Burmistrza. Dziękuję Członkom mojego komitetu wyborczego. 
Dziękuję za zaangaŜowanie, bezinteresowność i wiarę we mnie tym wszystkim, którzy mnie 
wspierali i motywowali. 
Mam nadzieję, Ŝe w dalszym ciągu będziemy razem budować przyszłość naszego miasta. 
    Działając wspólnie i wprowadzając najlepsze pomysły, musimy w dalszym ciągu 
wykorzystywać moŜliwości jakie rysują się przed nami. Pozyskane fundusze i moŜliwość 
pozyskania kolejnych środków, nasze doświadczenie w tym zakresie, to szansa, którą musimy 
wspólnie wykorzystać.  
WaŜnym jest równieŜ dialog z samorządem powiatowym, czy wojewódzkim – ich przychylność  
i wsparcie jest istotnym czynnikiem skuteczności moich zamierzeń. Mam nadzieję, Ŝe równieŜ na 
szczeblu lokalnym nasza współpraca z organizacjami, instytucjami czy teŜ samymi mieszkańcami 
będzie przebiegała pomyślnie. 
  Jestem otwarta na współpracę z przedsiębiorstwami i podmiotami gospodarczymi, które 
inwestują, bądź mają plany inwestycyjne związane z Bornem Sulinowem. Nasz rozwój zaleŜy 
równieŜ od ich rozwoju, od nowych inicjatyw podejmowanych przez prywatny sektor. Jest to 
nieustające wyzwanie dla nas wszystkich – nasza oferta musi być wspólną zarówno dla 
samorządu jak i osób prywatnych, poniewaŜ mamy ten sam cel jakim jest dalszy rozwój Bornego 
Sulinowa.  
      Zapewniam, iŜ konsekwentnie realizowała będę program wyborczy, który przedstawiałam 
na spotkaniach z mieszkańcami. Jestem otwarta na trafne uwagi i spostrzeŜenia, które mogą 
pomóc w sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji Burmistrza. Liczę na cierpliwość  
i wytrwałość, gdyŜ realizacja planów wymaga czasu. Gwarantuję, Ŝe nie zabraknie mi zapału  
i moŜecie Państwo liczyć na moją odpowiedzialną pracę.  
Mam z waszą pomocą Szanowni Radni, obowiązek do spełnienia i przede wszystkim na wasze 
wsparcie liczę. NajwaŜniejsza jest praca na rzecz gminy i o taką pracę apeluję. Istotą samorządu 
terytorialnego nie jest urząd, nie jest burmistrz, nie jest nawet rada i urzędnicy - głównym 
podmiotem samorządu terytorialnego jest społeczność lokalna, mieszkańcy naszej gminy  
i naszego miasta. 
Pamiętajmy, Ŝe wyborcy co cztery lata weryfikują osiągnięcia i działania samorządów i Ŝe ta 
weryfikacja jest bezlitosna.  
Zapraszam i zachęcam wszystkich do ciągłej współpracy. 
  Dziękuję bardzo!". 
 
 
Radny senior Henryk Sigiel podziękował Pani Burmistrz za wystąpienie. 
 
Następnie stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 15 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
W dalszej kolejności radny senior Henryk Sigiel przystąpił do realizacji kolejnego punktu 
porządku I Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie pn. "Przyjęcie wniosków do porządku 
obrad". Powiedział, Ŝe porządek obrad został przygotowany przez zwołującego sesję Komisarza 
Wyborczego w Koszalinie. Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego 
porządku obrad. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Borne 
Sulinowo w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 
 
Radny senior Henryk Sigiel poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza Bornego 
Sulinowa wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie 
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wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Borne Sulinowo w Związku Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Radny senior Henryk Sigiel stwierdził, Ŝe do porządku obrad wprowadzono punkt 9a pn. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Borne Sulinowo 
w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 
 
Porządek I Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 1 grudnia 2014 r. 
przedstawiał się następująco: 
 
1. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na 

radnych Rady Miejskiej. 
2. ZłoŜenie ślubowania przez radnych. 
3. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze 

Burmistrza Bornego Sulinowa. 
4. ZłoŜenie ślubowania przez Burmistrza. 
5. Stwierdzenie quorum. 
6. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
8. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
9. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
9a. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Borne 
Sulinowo w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 
10. Zamknięcie sesji. 
 
Radny senior Henryk Sigiel oświadczył, Ŝe punkty 1, 2, 3, 4, 5 i 6 zostały zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 7. 
 
Radny senior Henryk Sigiel zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 
 
Radny Mariusz Gorgol zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Czerniawskiego.  
 
Radny senior Henryk Sigiel zapytał radnego Dariusza Czerniawskiego, czy wyraŜa zgodę na 
kandydowanie. 
 
Radny Dariusz Czerniawski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny senior Henryk Sigiel prosił o zgłaszanie następnych kandydatur. 
 
Innych kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej nie zgłoszono. 
 
W związku z tym radny senior Henryk Sigiel zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy 
kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i poddał zgłoszony 
wniosek pod głosowanie: 
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− za głosowało 14 radnych, 
− przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
− wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Radny senior Henryk Sigiel stwierdził, Ŝe lista kandydatów na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej została zamknięta. 
Po tym przystąpił do powołania z radnych 3-osobowej komisji skrutacyjnej. Przypomniał, Ŝe 
osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Prosił o zgłoszenie co 
najmniej 3 radnych do pracy w komisji. 
 
Radny Mariusz Gorgol zgłosił kandydaturę radnej Renaty Komorowskiej. 
 
Radny senior Henryk Sigiel zapytał, czy radna Renata Komorowska wyraŜa zgodę na pracę  
w komisji skrutacyjnej. 
 
Radna Renata Komorowska wyraziła zgodę. 
 
Radna ElŜbieta Niepelt zgłosiła kandydaturę radnego Dariusza Palickiego. 
 
Radny senior Henryk Sigiel zapytał, czy radny Dariusz Palicki wyraŜa zgodę na pracę w komisji 
skrutacyjnej. 
 
Radny Dariusz Palicki wyraził zgodę. 
 
Radny Tadeusz Deptuła zgłosił kandydaturę radnej Magdaleny Bugiel. 
 
Radny senior Henryk Sigiel zapytał, czy radna Magdalena Bugiel wyraŜa zgodę na pracę  
w komisji skrutacyjnej. 
 
Radna Magdalena Bugiel wyraziła zgodę. 
 
Radny senior Henryk Sigiel poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji skrutacyjnej: 
− za głosowało 14 radnych, 
− przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
− wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Radny senior Henryk Sigiel stwierdził, Ŝe Rada Miejska jednogłośnie powołała komisję 
skrutacyjną w składzie: Magdalena Bugiel, Renata Komorowska i Dariusz Palicki. 
 
Następnie radny senior zapoznał z zasadami głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Powiedział, Ŝe głosowanie jest tajne, a radni głosują na kartkach, które przygotuje  
i rozda komisja skrutacyjna. Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną 
większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, czyli liczba 
głosów „za” musi być większa od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. 
Po tym zwrócił się do radnych, czy są jakieś niejasności, pytania. 
 
W związku z tym, Ŝe pytań nie zgłoszono, radny senior prosił komisję skrutacyjną  
o przystąpienie do pracy, tj. ukonstytuowanie się (wybranie przewodniczącego komisji)  
i przygotowanie kartek do głosowania. 
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Radny senior Henryk Sigiel ogłosił 2 minuty przerwy. 
 
Po przerwie komisja skrutacyjna rozdała radnym kartki do głosowania z wypisanym imieniem 
i nazwiskiem kandydata. 
 
Po dokonanym akcie głosowania, komisja skrutacyjna zebrała kartki do urny i przystąpiła do 
liczenia głosów oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonego wyboru. 
 
Radny senior Henryk Sigiel ogłosił krótką przerwę. 
 
Po przerwie komisja skrutacyjna przekazała radnemu seniorowi protokół wraz z kartkami do 
głosowania. 
 
Radny senior Henryk Sigiel przeczytał treść protokołu Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów  
w głosowaniu w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, który wraz 
z kartkami do głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie został wybrany radny Dariusz 
Czerniawski, który uzyskał 14 głosów za, przeciw głosował 1 radny, głosu wstrzymującego się 
nie oddano. 
 
Radny senior Henryk Sigiel złoŜył gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej  
i Ŝyczył owocnej pracy. 
 
Po dokonanym akcie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, radny senior Henryk Sigiel 
przeczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej i poddał go 
pod głosowanie: 
− za głosowało 14 radnych, 
− przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
− wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej została podjęta i stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad 8. 
 
Radny senior Henryk Sigiel, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, zwrócił się do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Czerniawskiego o dalsze prowadzenie obrad. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski na wstępie podziękował radnym za wybór na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Powiedział, Ŝe czuje pewne emocje i wzruszenie, bo 8 lat jest 
radnym i dostąpił tego zaszczytu. Traktuje tę funkcję w kategoriach słuŜby i obowiązku, a nie 
jako zaszczyt. Podziękował członkom Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Obwodowej Komisji 
Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów. Radnym złoŜył Ŝyczenia, Ŝeby ten czas, który 
spędzimy wspólnie debatując i obradując nad problemami naszej gminy, był to czas efektywny  
i radni mieli z tego satysfakcję oraz poczucie dobrze spełnionego obowiązku. 
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W dalszej kolejności powiedział, Ŝe kolejnym punktem porządku obrad jest wybór dwóch 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, a konieczność taka wynika z § 8 Statutu Gminy Borne 
Sulinowo. 
 
Przypomniał zasady wyboru, a więc: głosowanie tajne przeprowadzone przez komisję 
skrutacyjną, wyboru dokonujemy na podstawie bezwzględnej większości głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu rady. Powiedział, Ŝe komisję skrutacyjną mamy juŜ 
powołaną i przeszedł do procedury wyłaniania kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej. Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na te funkcje. 
 
Radny Mariusz Gorgol zgłosił kandydatury radnej ElŜbiety Niepelt i radnego Zbigniewa 
Maltańskiego. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał zgłoszonych radnych, czy wyraŜają zgodę na 
kandydowanie. 
 
Radni ElŜbieta Niepelt i Zbigniew Maltański wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jeszcze jakieś inne kandydatury. 
 
Radny Tadeusz Deptuła zgłosił kandydaturę radnej Magdaleny Bugiel. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radna Magdalena Bugiel nie moŜe być 
rozpatrzona ze względu na to, Ŝe jest członkiem komisji skrutacyjnej. 
 
Radna Magdalena Bugiel nie wyraziła zgody na kandydowanie na Wiceprzewodniczącą Rady 
Miejskiej. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy 
kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i poddał zgłoszony 
wniosek pod głosowanie: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, Ŝe lista kandydatów na 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej została zamknięta jednogłośnie. 
 
Po tym zwrócił się do komisji skrutacyjnej o przystąpienie do pracy, tj. przygotowanie kartek do 
głosowania i ogłosił 2 minuty przerwy. 
 
Po przerwie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe wybieramy dwóch 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej i poprosił komisję skrutacyjną o rozdanie kartek do 
głosowania. 
 
Po dokonanym akcie głosowania, komisja skrutacyjna zebrała kartki do urny i przystąpiła do 
liczenia głosów oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonego wyboru. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 5 minut przerwy. 
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Po przerwie komisja skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu RM Dariuszowi 
Czerniawskiemu protokół wraz z kartkami do głosowania. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść protokołu Komisji Skrutacyjnej  
z obliczenia głosów w głosowaniu w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zostali wybrani radni: 
Zbigniew Maltański - uzyskał 15 głosów „za” i ElŜbieta Niepelt – uzyskała 15 głosów „za”. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski pogratulował radnym ElŜbiecie Niepelt i Zbigniewowi 
Maltańskiemu wyboru na funkcje wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
Po dokonanym akcie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Przewodniczący RM 
Dariusz Czerniawski przeczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej i poddał go pod głosowanie: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu 9a porządku obrad pn. 
„Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Borne Sulinowo 
w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.  
 
 
 
Ad 9a. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Borne Sulinowo w Związku Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty (zaproponowano na drugiego delegata Zastępcę Burmistrza Bogdana Korpala). 
Po tym zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Borne Sulinowo w Związku 
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu.  
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Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował wszystkim radnym za udział w I Sesji 
Rady Miejskiej obecnej kadencji. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął I Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 10.00 do godz. 11.00. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 

RADNY  SENIOR 
 
    Henryk  Sigiel 

 


