
P R O T O K Ó Ł   Nr  XLV/2014 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 23 czerwca 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XLV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 23 czerwca 2014 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Skarbnika 
Gminy Lidię Ławrukajtis oraz panie i panów radnych.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 12 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe sesja została zwołana na wniosek 
Burmistrza, radni otrzymali porządek dzisiejszych obrad wraz z projektem uchwały. Po tym 
zapytał, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 23 czerwca 2014 r. przedstawiał 
się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup fabrycznie 

nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją usuwania skaŜeń dla OSP 
Miasta Bornego Sulinowa oraz zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza 
rok budŜetowy 2014 w celu realizacji przedmiotowego zadania. 

 
3. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad 2. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zabezpieczenia 
środków finansowych na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego z funkcją usuwania skaŜeń dla OSP Miasta Bornego Sulinowa oraz zaciągnięcia 
zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2014 w celu realizacji 
przedmiotowego zadania. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Radna Halina Jakrzewska zapytała, czy ten samochód zostanie zakupiony na potrzeby nowej 
jednostki OSP w Bornem Sulinowie. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe tak. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
− za głosowało 12 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/531/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 23 czerwca 2014 r.  
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup fabrycznie nowego, średniego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją usuwania skaŜeń dla OSP Miasta Bornego 
Sulinowa oraz zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 
2014 w celu realizacji przedmiotowego zadania została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
Ad 3. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XLV Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 13.00 do godz. 13.05. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:                                                                   
Anna Łozińska                                                                       
                                                                                                         
 


