
P R O T O K Ó Ł   Nr I/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 19 listopada 2018 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 

 
Porządek Sesji został ustalony Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia  
7 listopada 2018 r. i przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie Inauguracyjnej sesji Rady. 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
3. Złożenie ślubowania przez radnych. 
4. Wybór przewodniczącego Rady. 
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad 1. 

 
I Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie otworzyła i prowadziła do czasu wyboru 

przewodniczącego Rady Miejskiej radna senior Elżbieta Niepelt.  
 
Na wstępie przywitała 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. 
 
 
Ad 2. 
 
Radna senior Elżbieta Niepelt poprosiła Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej  
w Bornem Sulinowie Grażynę Zitans o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych. 
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Grażyna Zitans wręczyła 14 radnym 
zaświadczenia o wyborze na radnego. 
 
 
Ad 3. 
 
Radna senior Elżbieta Niepelt powiedziała, że zgodnie z art.23a ustawy o samorządzie gminnym 
przystąpimy obecnie do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Przed 
przeczytaniem roty ślubowania poinstruowała radnych, jak przebiegać będzie akt ślubowania. 
Powiedziała, że odczyta rotę ślubowania, a następnie prosiła o powstanie wyczytanego radnego  
i potwierdzenie słowem „ślubuję”. Poinformowała też, że po słowie „ślubuję” każdy z radnych 
może dodatkowo wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg”. Jednocześnie zaznaczyła, że 
odmowa złożenia ślubowania skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego, o czym stanowi art.383 
§ 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. 
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Po tym radna senior Elżbieta Niepelt prosiła wszystkich o powstanie i przeczytała rotę 
ślubowania o następującym brzmieniu: 
 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  
i jej mieszkańców”. 
 
Po przeczytaniu roty ślubowania radna senior wyczytywała w kolejności alfabetycznej nazwiska  
i imiona radnych, którzy wstawali i wypowiadali formułę:  
 
1) Agnieszka Bartoszek – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”; 

2) Magdalena Bugiel – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”; 

3) Anetta Chołody – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”; 

4) Karolina Fornal – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”; 

5) Marzena Gąsienica – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”; 

6) Mariusz Gorgol – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”; 

7) Joanna Grosicka – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”; 

8) Izabela Jadwiżyc – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”; 

9) Irena Lis – „ślubuję”; 

10) Arkadiusz Malarski – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”; 

11) Artur Malinowski – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”; 

12) Elżbieta Niepelt – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”; 

13) Dariusz Palicki – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”; 

14) Paweł Sztyler – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

 
Radna senior Elżbieta Niepelt stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat 
radnego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
Następnie stwierdziła, że na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
 
Ad 4. 
 
Radna senior Elżbieta Niepelt powiedziała, że przystępujemy obecnie do wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i zwróciła się o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Gorgola.  
 
Radna senior Elżbieta Niepelt zapytała radnego Mariusza Gorgola, czy wyraża zgodę na 
kandydowanie. 
 
Radny Mariusz Gorgol wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Radna senior Elżbieta Niepelt prosiła o zgłaszanie następnych kandydatur. 
 
Innych kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej nie zgłoszono. 
 
W związku z tym radna senior Elżbieta Niepelt zaproponowała przegłosowanie zamknięcia listy 
kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i przeprowadziła 
głosowanie imienne nad zgłoszoną propozycją: 
 za głosowało 12 radnych, 
 przeciw nie głosował żaden radny, 
 wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Radna senior Elżbieta Niepelt stwierdziła, że lista kandydatów na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej została zamknięta. 
 
Po tym przystąpiła do powołania z radnych 3-osobowej komisji skrutacyjnej. Przypomniała, że 
osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Prosiła o zgłoszenie co 
najmniej 3 radnych do pracy w komisji. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Palickiego, który wyraził 
zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
Radna Magdalena Bugiel zgłosiła kandydaturę radnej Ireny Lis, która wyraziła zgodę na pracę  
w komisji skrutacyjnej. 
 
Radna Izabela Jadwiżyc zgłosiła kandydaturę radnego Arkadiusza Malarskiego, który wyraził 
zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
Radna senior Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad powołaniem komisji 
skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie: 
 za głosowało 14 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Radna senior Elżbieta Niepelt stwierdziła, że Rada Miejska jednogłośnie powołała komisję 
skrutacyjną w składzie: Dariusz Palicki, Irena Lis i Arkadiusz Malarski. 
 
Następnie radna senior zapoznała z zasadami głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Powiedziała, że 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 zwróciła się do radnych, czy są jakieś niejasności, pytania. 
 
W związku z tym, że pytań nie zgłoszono, radna senior prosiła komisję skrutacyjną  
o przystąpienie do pracy, tj. ukonstytuowanie się (wybranie przewodniczącego komisji)  
i przygotowanie kartek do głosowania. 
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Radna senior Elżbieta Niepelt ogłosiła 5 minuty przerwy. 
 
Po przerwie radna senior wznowiła obrady i zwróciła się do komisji skrutacyjnej o rozdanie 
kartek do glosowania.  
 
Komisja skrutacyjna rozdała radnym kartki do głosowania z wypisanym imieniem 
i nazwiskiem kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
Po dokonanym akcie głosowania, komisja skrutacyjna zebrała kartki do urny i przystąpiła do 
liczenia głosów oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonego wyboru. 
 
Radna senior Elżbieta Niepelt ogłosiła 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie radna senior wznowiła obrady i zwróciła się do komisji skrutacyjnej o przekazanie 
na jej ręce protokołu z przeprowadzonego wyboru. 
 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Dariusz Palicki przekazał radnej senior protokół wraz  
z kartkami do głosowania. 
 
Radna senior Elżbieta Niepelt przeczytała 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 5 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie został wybrany radny Mariusz 
Gorgol, który uzyskał 13 głosów za, przeciw nie głosował żaden radny, wstrzymał się od głosu  
1 radny. 
 
Radna senior Elżbieta Niepelt poinformowała, że głosowanie tajne na Przewodniczącego Rady 
było jednocześnie głosowaniem nad uchwałą w sprawie wyboru. 
 
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 listopada 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie została podjęta  
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Radna senior Elżbieta Niepelt złożyła gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 
 
Następnie, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, zwróciła się do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Mariusza Gorgola o dalsze prowadzenie obrad. 
 
 
Ad 5. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol na wstępie podziękował radnym za wybór na funkcję 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Powiedział, że będzie starał się godnie pełnić tą funkcję,  
z szacunkiem do osób, które tu się znajdują i dla Urzędu, w którym jesteśmy. 
 
Po tym poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie o wręczenie 
zaświadczenia o wyborze Burmistrza Bornego Sulinowa. 
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Grażyna Zitans wręczyła przedmiotowe 
zaświadczenie nowo wybranej Pani Burmistrz Dorocie Chrzanowskiej. 



 5

 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do nowo wybranej Pani 
Burmistrz o złożenie ślubowania wobec Rady, a radnych prosił o powstanie. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska złożyła ślubowanie o następującej treści: 
 
„Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,  
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol stwierdził, że z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady 
Miejskiej Pani Dorota Chrzanowska objęła obowiązki Burmistrza Bornego Sulinowa. Następnie 
zwrócił się do obecnych, że teraz można składać kwiaty i życzenia. 
 
Głos zabrała ustępująca Burmistrz Bornego Sulinowa Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska, która 
powiedziała, że takie chwile podniosłe przeżywała trzy razy i za każdym razem była wzruszona  
i pełna obaw jak to się potoczy. Stwierdziła, że potoczyło się bardzo dobrze, jest spokojna o losy 
gminy, bo jest tylu młodych wspaniałych ludzi, ale i również ludzi z doświadczeniem. 
Wszystkim radnym serdecznie pogratulowała wyboru i życzyła owocnych obrad w przyszłości. 
Nowo wybranej Pani Burmistrz życzyła dobrego startu, wypełniania obowiązków, zadowolenia  
z pracy, zadowolenia z mieszkańców, podpisywania samych wspaniałych zarządzeń, które nie 
zawsze będą oczekiwane przez mieszkańców, ale dobrze będzie wiedziała, że są niezbędne do 
tego, żeby gmina dobrze funkcjonowała. Na koniec życzyła Pani Burmistrz Dorocie 
Chrzanowskiej wszystkiego najlepszego i wręczyła dobre pióro. 
 
Obecni na sesji kierownicy jednostek podległych gminie oraz mieszkańcy składali liczne 
gratulacje Burmistrzowi Bornego Sulinowa i członkom obecnej Rady Miejskiej.  
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska wygłosiła krótkie expose o następującej treści: 
 
„Szanowni państwo - mieszkańcy naszej gminy, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Pani 
Burmistrz. 

Dziękuję bardzo Państwu wszystkim za okazane mi zaufanie w wyborze na stanowisko 
Burmistrza Miasta i Gminy Borne Sulinowo. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli  
w wyborach, a w szczególny sposób tym, którzy poparli moją kandydaturę i mnie wspierali. Chcę 
Państwu powiedzieć, że to dla mnie zaszczyt, powód do dumy i satysfakcji oraz zobowiązanie do 
dalszej pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy. Bardzo serdecznie gratuluję wyboru 
wszystkim Państwu radnym, część tej grupy to doświadczeni radni, część osób to nowi ludzie  
w tej Radzie. Mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo skorzystać z doświadczenia radnych 
minionej kadencji i że wszyscy Państwo będziecie wsparciem dla mnie w podejmowaniu mądrych 
i dobrych decyzji dla dobra Naszej Gminy. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy znaleźli dzisiaj 
czas, przyszli na to spotkanie, aby uświęcić też ślubowanie Państwa radnych i moje ślubowanie. 
Dziękuję Państwu wszystkim bardzo.” 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol podziękował Pani Burmistrz za wystąpienie. 
Po tym poinformował, że po Sesji zostanie rozdany radnym projekt budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2019 rok. Ponadto zostaną rozdane ankiety dla radnych i formularze oświadczeń 
majątkowych, które radni w 2 egz. są zobowiązani wypełnić i złożyć Przewodniczącemu RM  
w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Natomiast Przewodniczący RM składa 
przedmiotowe oświadczenie Wojewodzie. 
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Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest zobowiązany dołączyć informację  
o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
mienia gminy, w której uzyskał mandat, jeżeli taką działalność  prowadził do dnia wyboru. 
Poinformował też, że niezłożenie w terminach, określonych w odrębnych przepisach, 
oświadczenia o swoim stanie majątkowym, będzie powodowało wygaśnięcie mandatu radnego 
(art. 383 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy). 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol podziękował wszystkim obecnym radnym za udział  
w I Sesji Rady Miejskiej obecnej kadencji. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
zamknął I Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 13.00 do godz. 13.50. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 

RADNA  SENIOR 
 
  Elżbieta Niepelt 

 
 


