
P R O T O K Ó Ł   Nr II/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 29 listopada 2018 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
II Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 29 listopada 2018 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ GORGOL.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Dorotę Chrzanowską, Zastępcę Burmistrza Bogdana Korpala, 
Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, obecnych na sali kierowników jednostek podległych 
gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców miasta i gminy oraz 
panie i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi bądź 
wnioski do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Jako Przewodniczący RM zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa (w pkt 6 
porządku sesji jako ppkt 13) i przeprowadził głosowanie imienne nad zgłoszonym wnioskiem: 
 za głosowało 14 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

Wniosek został przyjęty. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Więcej wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2018 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr I/2018 z 19.11.2018 r.). 
4. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
5. Wolna Trybuna. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
2) uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
3) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
4) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
5) powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
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6) wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie; 

7) powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
8) wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
9) powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
10) wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie; 
11) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na 
lata 2019-2023; 

12) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia  w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023; 

13) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa. 
 
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
8. Ustalenie terminu następnej sesji. 
9. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że protokół poprzedniej Sesji Rady Miejskiej 
był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są 
uwagi do protokołu Nr I/2018 z 19.11.2018 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu Sesji Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr I/2018 z 19.11.2018 r.: 
 za głosowało 14 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr I/2018 z 19.11.2018 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.”. 
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Ad 4. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrała Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec. Powiedziała, że od lipca br. w świetlicach 
wiejskich nie ma Internetu. Poinformowała, że rozmawiała o tym z pracownikami Urzędu 
wielokrotnie, ale nadal ta sprawa stoi w miejscu ze względu na zmianę operatora. Prosiła, żeby 
w miarę możliwości ten problem rozwiązać. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że przeprowadzi rozmowę w tej sprawie  
i jeśli się da, to sprawę przyspieszymy. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Wolna Trybuna.”. 
 
 
 
Ad 5. 
 
W Wolnej Trybunie głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Podjęcie uchwał  
w sprawach”. 
 
 
 
Ad 6. 
Podjęcie uchwał. 
 
Przed przystąpieniem do rozpatrywania projektów uchwał Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
poinformował, że wpłynęły na jego ręce zawiadomienia o utworzeniu klubów radnych: 
1) „Porozumienie Samorządowe”, w skład którego weszły radne: Magdalena Bugiel, Joanna 

Grosicka i Irena Lis: przewodniczącą klubu radnych została wybrana Magdalena Bugiel; 
2) Klub radnych PIS, w skład którego weszły radne: Anetta Chołody, Karolina Fornal  

i Marzena Gąsienica; przewodniczącą klubu radnych została wybrana Anetta Chołody; 
3) „Radni dla Gminy Borne Sulinowo”, w skład którego weszli radni: Agnieszka Bartoszek, 

Mariusz Gorgol, Izabela Jadwiżyc, Arkadiusz Malarski, Artur Malinowski, Elżbieta Niepelt, 
Dariusz Palicki i Paweł Sztyler; przewodniczącym klubu radnych został wybrany Dariusz 
Palicki. 

 
Kserokopie zawiadomień o utworzeniu klubów radnych „Porozumienie Samorządowe” PIS  
i „Radni dla Gminy Borne Sulinowo” stanowią załączniki nr 6, nr 7 i nr 8 do protokołu. 
 
 
6.1 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że zgodnie z porządkiem obrad mamy dokonać 
wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, a konieczność taka wynika z § 8 Statutu 
Gminy Borne Sulinowo. Zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
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Radny Arkadiusz Malarski zgłosił kandydatury radnej Elżbiety Niepelt i radnego Dariusza 
Palickiego. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na 
kandydowanie. 
 
Radni Elżbieta Niepelt i Dariusz Palicki wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jeszcze jakieś inne kandydatury. 
 
Innych kandydatur na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy 
kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i przeprowadził 
głosowanie imienne nad zgłoszoną propozycją: 
 za głosowało 14 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący RM Mariusz Gorgol stwierdził, że lista kandydatów na wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej została zamknięta jednogłośnie. 
 
Po tym przystąpił do powołania z radnych 3-osobowej komisji skrutacyjnej. Przypomniał, że 
osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Prosił o zgłoszenie co 
najmniej 3 radnych do pracy w komisji. 
 
Radny Dariusz Palicki zgłosił kandydaturę radnego Arkadiusza Malarskiego, który wyraził 
zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
Radna Izabela Jadwiżyc zgłosiła kandydaturę radnej Marzeny Gąsienicy, która wyraziła zgodę 
na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
Radna Magdalena Bugiel zgłosiła kandydaturę radnej Joanny Grosickiej, która wyraziła zgodę 
na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad powołaniem 
komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie: 
 za głosowało 14 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Przewodniczący RM Mariusz Gorgol stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie powołała 
komisję skrutacyjną w składzie: Arkadiusz Malarski, Marzena Gąsienica i Joanna 
Grosicka. 
 
Następnie Przewodniczący RM zapoznał z zasadami głosowania przy wyborze 
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Powiedział, że głosowanie jest tajne, a radni głosują na 
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kartkach, które przygotuje i rozda komisja skrutacyjna. Wybranym zostaje 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, że pytań nie zgłoszono, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol prosił komisję 
skrutacyjną o przystąpienie do pracy, tj. ukonstytuowanie się (wybranie przewodniczącego 
komisji) i przygotowanie kartek do głosowania. Następnie ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady – w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że 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 Mariusz Gorgol ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i zwrócił się do komisji skrutacyjnej  
o przekazanie protokołu z przeprowadzonego tajnego głosowania w wyborach 
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
Komisja skrutacyjna przekazała Przewodniczącemu RM Mariuszowi Gorgolowi protokół wraz  
z kartkami do głosowania. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał treść protokołu Komisji Skrutacyjnej  
z obliczenia głosów w głosowaniu w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie, który wraz z kartkami do głosowania stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zostali wybrani radni: 
Elżbieta Niepelt - uzyskała 14 głosów „za” i Dariusz Palicki – uzyskał 11 głosów „za”. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol poinformował, że głosowanie tajne na 
wiceprzewodniczących Rady było jednocześnie głosowaniem nad uchwałą w sprawie wyboru. 
 
Uchwała Nr II/2/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie została 
podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol pogratulował radnym Elżbiecie Niepelt i Dariuszowi 
Palickiemu wyboru na funkcje wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
 
6.2 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwał, 
które obowiązywały w poprzedniej kadencji Rady, a dotyczyły rodzajów i składów osobowych 
komisji Rady. Następnie przeczytał treść projektu uchwały i zapytał, czy są jakieś uwagi. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne 
nad projektem uchwały: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
6.3 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że art. 18a ust.1 ustawy o samorządzie 
gminnym stanowi, że rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. 
W skład komisji wchodzą radni (co najmniej 3), w tym przedstawiciele wszystkich klubów,  
z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Po tym zwrócił się do 
przewodniczących klubów radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Dariusz Palicki w imieniu Klubu Radnych „Radni dla Gminy Borne Sulinowo” zgłosił 
kandydaturę radnej Izabeli Jadwiżyc. 
 
Radna Magdalena Bugiel w imieniu Klubu Radnych "Porozumienie Samorządowe" zgłosiła 
kandydaturę radnej Joanny Grosickiej. 
 
Radna Anetta Chołody w imieniu Klubu Radnych PIS zgłosiła siebie, tj. kandydaturę Anetty 
Chołody. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury. 
 
Innych kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do radnych zgłoszonych do Komisji 
Rewizyjnej z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na kandydowanie do składu tej komisji. 
 
Radne Izabela Jadwiżyc, Joanna Grosicka i Anetta Chołody odpowiedziały, że wyrażają zgodę. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej w składzie Izabela Jadwiżyc, Joanna Grosicka i Anetta Chołody i przeprowadził 
głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych nie zgłoszono, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie została 
podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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6.4 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
wybieramy spośród członków komisji, a stanowi o tym § 40 ust.2 Statutu Gminy Borne 
Sulinowo. Po tym zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego tej komisji. 
 
Radny Dariusz Palicki w imieniu Klubu Radnych „Radni dla Gminy Borne Sulinowo” zgłosił 
kandydaturę radnej Joanny Grosickiej. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do radnej Joanny Grosickiej z zapytaniem, czy 
wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 
 
Radna Joanna Grosicka odpowiedziała, że wyraża zgodę. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał projekt uchwały w sprawie wyboru radnej 
Joanny Grosickiej na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przeprowadził głosowanie 
imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych nie zgłoszono, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie została podjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
6.5 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym stanowi, że rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do 
określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisją stałą Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie jest Komisja Budżetowo-Gospodarcza, a stanowi o tym § 34 
ust.1 pkt 2 Statutu Gminy Borne Sulinowo. Po tym prosił o zgłaszanie kandydatów do tej 
komisji. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych „Radni dla Gminy Borne Sulinowo” Dariusz Palicki zgłosił 
trzy kandydatury radnych: Agnieszki Bartoszek, Arkadiusza Malarskiego i Dariusza Palickiego. 
 
Przewodnicząca Klubu Radnych "Porozumienie Samorządowe" Magdalena Bugiel zgłosiła 
kandydaturę radnej Ireny Lis. 
 
Radna Karolina Fornal w imieniu Klubu Radnych PIS zgłosiła kandydaturę radnej Anetty 
Chołody. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są inne kandydatury. 
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Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM zwrócił się do 
radnych, którzy zostali zgłoszeni do Komisji Budżetowo-Gospodarczej z zapytaniem, czy 
wyrażają zgodę na kandydowanie. 
 
Radni Agnieszka Bartoszek, Arkadiusz Malarski, Dariusz Palicki, Irena Lis i Anetta Chołody  
odpowiedzieli, że wyrażają zgodę. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej w składzie Agnieszka Bartoszek, Arkadiusz Malarski, Dariusz Palicki, 
Irena Lis i Anetta Chołody i przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
6.6 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że przewodniczącego komisji wybieramy 
spośród członków komisji, a stanowi o tym § 38 Statutu Gminy Borne Sulinowo. Po tym prosił  
o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych „Radni dla Gminy Borne Sulinowo” Dariusz Palicki zgłosił 
kandydaturę radnego Arkadiusza Malarskiego. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do radnego Arkadiusza Malarskiego  
z zapytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Arkadiusz Malarski odpowiedział, że wyraża zgodę. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał projekt uchwały w sprawie wyboru radnego 
Arkadiusza Malarskiego na przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej  
i przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych nie zgłoszono,  
- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie została podjęta i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady – w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
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6.7 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że komisją stałą Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie jest Komisja Rozwoju, a stanowi o tym § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Borne 
Sulinowo. Po tym prosił o zgłaszanie kandydatów do tej komisji. 
 
Przewodnicząca Klubu Radnych PIS Anetta Chołody zgłosiła dwie kandydatury radnych: 
Marzeny Gąsienicy i Karoliny Fornal. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych „Radni dla Gminy Borne Sulinowo” Dariusz Palicki zgłosił 
kandydatury trzech radnych: Elżbiety Niepelt, Pawła Sztylera i Mariusza Gorgola. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są inne kandydatury. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM zwrócił się do 
radnych, którzy zostali zgłoszeni do Komisji Rozwoju z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na 
kandydowanie. 
 
Radni Marzena Gąsienica, Karolina Fornal, Elżbieta Niepelt, Paweł Sztyler i Mariusz Gorgol 
odpowiedzieli, że wyrażają zgodę. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Rozwoju w składzie Marzena Gąsienica, Karolina Fornal, Elżbieta Niepelt, Paweł Sztyler  
i Mariusz Gorgol i przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
6.8 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że przewodniczącego komisji wybieramy 
spośród członków komisji, a stanowi o tym § 38 Statutu Gminy Borne Sulinowo. Po tym prosił  
o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Rozwoju. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych „Radni dla Gminy Borne Sulinowo” Dariusz Palicki zgłosił 
kandydaturę radnego Pawła Sztylera. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do radnego Pawła Sztylera  
z zapytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Paweł Sztyler odpowiedział, że wyraża zgodę. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał projekt uchwały w sprawie wyboru radnego 
Pawła Sztylera na przewodniczącego Komisji Rozwoju i przeprowadził głosowanie imienne nad 
projektem uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych nie zgłoszono, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie została podjęta i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
6.9 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) stanowi, że rada gminy 
rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje 
składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 
W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich 
klubów, z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących klubów radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji 
skarg, wniosków i petycji. 
 
Radna Joanna Grosicka w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” zgłosiła 
kandydaturę radnej Magdaleny Bugiel. 
 
Radny Dariusz Palicki w imieniu Klubu Radnych „Radni dla Gminy Borne Sulinowo” zgłosił 
kandydaturę radnego Artura Malinowskiego. 
 
Radna Anetta Chołody w imieniu Klubu Radnych PIS zgłosiła kandydaturę Karoliny Fornal. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury. 
 
Innych kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do radnych zgłoszonych do Komisji 
Rewizyjnej z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na kandydowanie do składu tej komisji. 
 
Radni Magdalena Bugiel, Artur Malinowski i Karolina Fornal odpowiedzieli, że wyrażają zgodę. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
skarg, wniosków i petycji w składzie Magdalena Bugiel, Artur Malinowski i Karolina Fornal  
i przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
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6.10 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że przewodniczącego Komisji skarg, 
wniosków i petycji wybieramy spośród członków komisji, a stanowi o tym § 38 Statutu Gminy 
Borne Sulinowo. Po tym zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego tej komisji. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych „Radni dla Gminy Borne Sulinowo” Dariusz Palicki zgłosił 
kandydaturę radnego Artura Malinowskiego. 
 
Przewodnicząca Klubu Radnych PIS Anetta Chołody zgłosiła kandydaturę radnej Karoliny 
Fornal. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do radnych Artura Malinowskiego i Karoliny 
Fornal z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji skarg, 
wniosków i petycji. 
 
Radni Artur Malinowski i Karolina Fornal odpowiedzieli, że wyrażają zgodę. 
 
Wobec zgłoszenia dwóch kandydatur na przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad poszczególnymi 
kandydatami: 
1) radny Artur Malinowski uzyskał 10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący 

się”; 
2) radna Karolina Fornal uzyskała 2 głosy „za”, 11 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący 

się”. 
Imienne wykazy głosowania radnych stanowią załączniki nr 29 i nr 30 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał projekt uchwały w sprawie 
wyboru radnego Artura Malinowskiego na przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji 
i przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 10 radnych, 
- głosów przeciwnych nie zgłoszono, 
- wstrzymało się od głosu 4 radnych. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie została podjęta i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
6.11 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte 
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Następnie zwrócił się do 
radnych z zapytaniem, czy mają pytania do projektu uchwały. Powiedział, że w sesji uczestniczy 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, która może 
udzielić dodatkowych wyjaśnień. 
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Nikt z radnych nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do Kierownika OPS o krótkie przybliżenie 
radnym konieczności podjęcia przedmiotowej uchwały. 
 
Kierownik OPS Mariola Siniarska powiedziała, że Rada Ministrów uchwałą z 15 października 
2018 r. wprowadza od stycznia 2019 r. nowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który 
zastąpi obecnie funkcjonujący program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Aby mogli 
objąć pomocą i otrzymać dotację celową właściwym jest przyjęcie przez Radę Miejską uchwały 
o podwyższeniu kryterium do 150%. Mówi tu o kwotach uprawniających do tej pomocy.  
W przypadku osoby samotnej będzie to kwota 1.051,50zł, w przypadku osoby w rodzinie – 
792,00zł. Poinformowała, że co roku otrzymują dotację celową z budżetu państwa na realizację 
zadania. Ten program jest podobny do programu, który obecnie funkcjonuje. Wprowadzone jest 
nowum, które nie dotyczy akurat pomocy społecznej, a będzie dotyczyło szkół, bo jest 
wprowadzony moduł organizacji stołówek i miejsc składowania posiłków w szkołach. To, co 
dotyczy pomocy społecznej, to pomoc w zakresie posiłków w szkole, pomoc w zakresie 
posiłków dla osób dorosłych, pomoc w zakresie świadczenia pieniężnego zasiłku celowego na 
zakup żywności bądź też produktów żywnościowych. Prosiła, żeby tego nie mylić z produktami, 
które wydają w ośrodku z Banku Żywności. Aby móc dożywiać więcej dzieci potrzebne jest 
podjęcie przez Radę Miejską tej uchwały. Aby móc otrzymać dotację z budżetu państwa 
potrzebna jest druga uchwała, mówiąca o odstąpieniu od żądania zwrotu wydatków na 
świadczenia z pomocy społecznej w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% 
kryterium dochodowego. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są pytania w tej kwestii. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał projekt uchwały w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte 
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, a następnie 
przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono, 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 
z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu. 
 
 
6.12 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków na świadczenia  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 i przeprowadził 
głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
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- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono, 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego  
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem "Posiłek  
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 36 do protokołu. 
 
 
6.13 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa i przeprowadził głosowanie 
imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa została 
podjęta i stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
 
Ad 7. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol poinformował, że w punkcie sesji pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych” głos zabierają tylko radni i mogą zgłaszać wnioski, zapytania czy 
też interpelacje. Zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Gminy Borne Sulinowo interpelacje i zapytania 
składane są na piśmie do przewodniczącego Rady Miejskiej, który przekazuje je niezwłocznie 
burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić 
odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub 
zapytania. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”. 
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Ad 8. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że o sesji radni zostaną powiadomieni na 
piśmie w terminie wynikającym ze Statutu Gminy Borne Sulinowo. Na dzień dzisiejszy nie ma 
jeszcze ustalonej daty sesji, ale planowana jest pod koniec grudnia br. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Zamknięcie sesji”. 
 
 
 
Ad 9. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
zamknął II Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w kadencji 2018-2023.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.10. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 


