
P R O T O K Ó Ł   Nr XXIX/2016 
Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 14 listopada 2016 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 14 listopada 2016 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ  CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Następnie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Skarbnika 
Gminy Lidię Ławrukajtis oraz panie i panów radnych. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, 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). 
Powiedział, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zapytał, czy są uwagi 
lub propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że po posiedzeniach Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju zgłasza wniosek o wycofanie z porządku obrad 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 
podstawowych i granic ich obwodów na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał wniosek zgłoszony przez Burmistrza Bornego 
Sulinowa (wnioskodawcę zwołania sesji) pod głosowanie:  za głosowało 13 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 14 listopada 2016 r. 
przedstawiał się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Borne Sulinowo  

z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych. 
 

3. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że punkt 1 porządku obrad został 
zrealizowany. Po tym przystąpił do realizacji pkt 2 pn. "Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia 
zadania własnego Gminy Borne Sulinowo z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych.". 
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Ad 2.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy powierzenia 
zadania własnego Gminy Borne Sulinowo z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych 
(utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK).  
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie:  za głosowało 13 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIX/309/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 14 listopada 2016 r.  
w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Borne Sulinowo z zakresu 
zagospodarowania odpadów komunalnych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu.  
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju odnośnie projektu uchwały 
stanowią załączniki nr 4 i nr 5 do protokołu. 
 
 
Ad 3. 
 W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXIX Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 10.10 do godz. 10.20. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 
 


