
P R O T O K Ó Ł   Nr XV/2015 
Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 19 listopada 2015 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 19 listopada 2015 r. otworzyła  

i jej przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ELŻBIETA NIEPELT.  
 
Na wstępie stwierdziła, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Następnie powitała Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę 
Gałązkę, Radcę Prawnego Tomasza Wilickiego, Kierownika Referatu Podatków i Opłat Beatę 
Mieczkowską oraz panie i panów radnych. 
Po tym stwierdziła, że na obrady przybył radny Arkadiusz Malarski - aktualnie w sesji 
uczestniczy 14 radnych. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 
 
Po tym Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przypomniała, że dzisiejsza sesja jest zwołana 
na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa, więc jeśli ktoś z radnych zgłosi jakiś wniosek w 
sprawie zmian porządku, to wymagana jest zgoda wnioskodawcy (art. 20 ust.4 ustawy o 
samorządzie gminnym). 
Powiedziała, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zapytała, czy są 
uwagi lub propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad w pkt 2 jako ppkt 4 projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2015 rok. Poinformowała, że nasza jednostka pożarnicza weszła do 
Krajowego Systemu Ratownictwa, wyposażona jest w 2 samochody i czekaliśmy na decyzję o 
tym, czy jednostka otrzyma dofinansowanie na zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa 
drogowego. Takie pieniądze przyznano, ale w tej chwili warunkiem dotacji jakiejkolwiek jest 
partycypacja w kosztach zakupu czegokolwiek. Jest to zawsze 20% albo więcej. Tym razem 
została przyznana dotacja w kwocie 45.000,00zł, natomiast udział własny gminy wynosi 
20.000,00zł. W związku z tym niezbędne było przesunięcie środków w budżecie gminy, żeby 
dokonać tego zakupu. Jednostka musi to zrealizować i rozliczyć do końca listopada br. 
 
Innych uwag i propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt poddała zgłoszony wniosek w sprawie wprowadzenia 
do porządku sesji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2015 rok pod głosowanie:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Porządek Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 19 listopada 2015 r. 
przedstawiał się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
1) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

 
2) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 
 

3) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych, 
 

4) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 
 

3. Zamknięcie obrad. 
 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt oświadczyła, że punkt 1 porządku obrad został 
zrealizowany. Po tym przystąpiła do realizacji pkt 2 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach". 
 
 
Ad 2. 
Podjęcie uchwał.  
 
2.1 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Zapytała, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt poddała projekt uchwały pod głosowanie:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/169/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 listopada 2015 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
  
 
2.2 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
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Zapytała, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt poddała projekt uchwały pod głosowanie:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/170/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 listopada 2015 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
 
2.3 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.  
Zapytała, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt poddała projekt uchwały pod głosowanie:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/171/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 listopada 2015 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
 2.4 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 
Zapytała, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt poddała projekt uchwały pod głosowanie:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/172/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 listopada 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
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Ad 3. 
 W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta 
Niepelt zamknęła XV Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 8.00 do godz. 8.10. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 

Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej 

 
Elżbieta Niepelt  

 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 

 
 
 


