
 

P R O T O K Ó Ł   Nr IV/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 7 lutego 2019 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
IV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 7 lutego 2019 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ GORGOL.  
 
Na wstępie Przewodniczący RM powitał Zastępcę Burmistrza Bogdana Korpala, 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 12 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. 
 
Wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2019 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr III/2018 z 20.12.2018 r.). 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2019 rok. 
10. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. 
 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia terminów zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa i rady 
sołeckiej; 

2) uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/420/2017 z 28.09.2017 r.); 

3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości  
w Bornem Sulinowie, w skład której wchodzą działki oznaczone nr 1/38, 1/39, 1/62  
i 1/64); 
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4) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo (dot. darowizny nieruchomości zabudowanej w Silnowie położonej na dz. 
nr 11/22 – na cele statutowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie); 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 44/24  
w m. Silnowo); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. części nieruchomości gruntowej tj. 68m2 wydzielonej  
z działki nr 4/9 w m. Borne Sulinowo); 

7) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. części nieruchomości gruntowej tj. 1540m2 wydzielonej  
z działki nr 3/27 w m. Borne Sulinowo); 

8) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. części nieruchomości gruntowej tj. 77,2m2 wydzielonej  
z działki nr 4/9 w m. Borne Sulinowo); 

9) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. części nieruchomości gruntowej tj. 285m2 wydzielonej  
z działki nr 83/30 w m. Borne Sulinowo); 

10) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiące własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości oznaczonych działkami nr 8/7 i nr 7/13  
w m. Borne Sulinowo); 

11) wyrażenia zgody na użyczenie na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. części nieruchomości gruntowej tj. 485m2 oznaczonej działką 
nr 48/3 w m. Silnowo); 

12) przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Borne Sulinowo do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; 

13) Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie; 
14) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia 

inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso; 
15) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok; 
16) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2019-2030. 
 
12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
13. Ustalenie terminu następnej sesji. 
14. 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 III/2018 z 20.12.2018 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
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Przewodniczący RM przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu Sesji Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr III/2018 z 20.12.2018 r.: 
 za głosowało 12 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr III/2018 z 20.12.2018 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.”. 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że wraz z zawiadomieniem i materiałami na 
sesję radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  
Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych w sprawozdaniu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 5  
do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
„W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 2 posiedzenia, na których: 
1. Opracowano projekt planu pracy komisji na 2019 rok. 
2. Rozpatrzono pismo Zarządu Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Łubowie dotyczące 

wydatków dla drużyny Orlików na rok 2019. 



4 
 
3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 7 lutego 2019 r. 
 
 
Komisja Rozwoju odbyła 2 posiedzenia, na których: 
1. Opracowano projekt planu pracy komisji na 2019 rok. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 7 lutego 2019 r. w sprawach: 
1) przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Borne Sulinowo do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; 
2) Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie; 
3) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok (w zakresie 

działania komisji). 
 
Komisja Rewizyjna oraz Komisja skarg, wniosków i petycji odbyły po jednym posiedzeniu, na 
których opracowano projekty planów pracy tychże komisji na 2019 rok. 
 
W dniu 6 stycznia 2019 r. radni Mariusz Gorgol (jako król Kacper), Artur Malinowski (jako król 
Melchior) i Dariusz Palicki (jako król Herod) uczestniczyli w ulicznych jasełkach - Orszaku 
Trzech Króli w Bornem Sulinowie. 
 
W dniu 18 stycznia 2019 r. wpłynął wniosek Asesora Prokuratury Rejonowej w Szczecinku  
o zmianę przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie uchwały Nr L/533/2018 z dnia 6 września 
2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. We wniosku został podniesiony zarzut naruszenia 
przepisów Preambuły oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez przyjęcie odległości minimalnej 20 
metrów pomiędzy punktem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a obiektem 
chronionym. 
Przygotowano projekt odpowiedzi odmownej na powyższy wniosek, której treść radni otrzymali 
w dniu dzisiejszym. 
 
W dniu 31 stycznia 2019 r. wpłynęło pismo klubowiczów Klubu Senior+ oraz Klubu AS 
dotyczące komunikacji miejskiej oraz połączeń komunikacyjnych z Bornego Sulinowa do 
ościennych miejscowości. 
 
W dniu 28 stycznia 2019 r. wpłynął wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu 
Oddziału w Bornem Sulinowie o nowelizację uchwały Nr XL/454/10 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo. 
We wniosku określono zakres nowelizacji ww. uchwały, a także zwrócono się o wprowadzenie 
zmian w regulaminie przyznawania środków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 
(rozszerzenie zakresu chorób) i w składzie osobowym komisji zdrowotnej.”. 
 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol nawiązał do wniosku Asesora 
Prokuratury Rejonowej w Szczecinku o zmianę przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie 
uchwały Nr L/533/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na 
terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
Przypomniał, że radni otrzymali zarówno kserokopię wniosku jak i projektu przygotowanej 
odpowiedzi na powyższy wniosek. 
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Wniosek Asesora Prokuratury Rejonowej w Szczecinku o zmianę uchwały Nr L/533/2018 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania 
na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
(oznaczony sygnaturą akt PR Pa 43.2019 z dnia 15.01.2019 r.) stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
Projekt odpowiedzi negatywnej na wniosek Asesora Prokuratury Rejonowej w Szczecinku  
o zmianę uchwały Nr L/533/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 września 2018 r. 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
W związku z koniecznością udzielenia w imieniu Rady Miejskiej odpowiedzi na przedmiotowy 
wniosek Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne w sprawie 
udzielenia negatywnej odpowiedzi na wniosek Asesora Prokuratury Rejonowej w Szczecinku 
oznaczony sygnaturą akt PR Pa 43.2019 z dnia 15.01.2019 r.: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem odpowiedzi negatywnej na wniosek 
Asesora Prokuratury Rejonowej w Szczecinku o zmianę uchwały Nr L/533/2018 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, oznaczony sygnaturą akt PR Pa 43.2019 z dnia 15.01.2019 r.  
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głosu nie 
zabierano. 
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej przedstawili się nowo wybrani sołtysi, tj.: sołtys 
sołectwa Liszkowo Rafał Kłoss oraz sołtys sołectwa Radacz Barbara Kurz. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna.”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głos zabrała mieszkanka Bornego Sulinowa Halina 
Sokołowska. Powiedziała, że jest mieszkańcem Bornego Sulinowa od 2 miesięcy i intryguje ją 
sprawa dojazdów. Jeżeli ktoś tutaj długo mieszka to pewnych rzeczy nie zauważa, natomiast jeżeli 
ktoś przyjedzie świeży to rzuca mu się bardzo w oczy. Uważa, że cena biletu 8,00zł do Szczecinka 
to za dużo. Do Łubowa nie ma w ogóle dojazdu. Jeżeli tu w gminie jest monopol na to, że jeździ 
jedna firma to wiadomo, że nigdy nic nie będzie można tak ułożyć, żeby mieszkańcom ulżyć. 
Stwierdziła, że nie ma takiej wiedzy i możliwości, żeby podpowiedzieć co by można było w tym 
temacie zrobić. Zwracając się do radnych prosiła, aby przyczynić się do tego, żeby te dojazdy nie 
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były takie drogie. Wiadomo, że jak ktoś ma firmę i jeździ, to nie będzie jeździł za darmo. On 
będzie pilnował swojego interesu, a mieszkańcy powinni pilnować swojego interesu. Jeżeli na 
terenie miasta może kursować jakiś przejazd od punktu A do punktu B, to taka komunikacja dla 
ludzi starszych, którzy wg ustaw mają zniżki, powinna być darmowa. Uważa, że w tym powinien 
partycypować Urząd Gminy, a jeśli nie Urząd Gminy to może Starosta, Wojewoda czy ktoś 
jeszcze, ale tam trzeba dopukać, doszukać i dowiedzieć się, kto może dać pieniądze na takie 
rzeczy, żeby ludziom tutaj ulżyć. Ludzie chodzą z jednego końca miasta do drugiego końca 
miasta, i nie ma czegoś takiego, żeby mogli dojechać z jednego końca na drugi np. do lekarza. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal w kwestii stawek za przejazdy odpowiedział, że mamy do 
czynienia z takim układem, że na terenie gminy funkcjonuje Linia M, która jest prywatna  
i niezależna, oraz PKS Szczecinek – spółka we władaniu Starostwa Powiatowego. Sytuacja jest 
taka, że PKS Szczecinek ulega likwidacji i nie możemy liczyć na zbyt wiele w zakresie rozmów  
z PKS. Na razie są realizowane tylko dojazdy szkolne. Poinformował, że na stronie internetowej 
PKS nie ma aktualnej rozpiski kursów autobusów, bo praktycznie zmienia się z tygodnia na 
tydzień. Natomiast podmiot prywatny Linia M realizuje dość dużo kursów z Bornego Sulinowa do 
Szczecinka, które są dość dobrze realizowane (powrót, przyjazd) i uważa, że w tym przypadku nie 
można narzekać. Natomiast z pisma, które wpłynęło do tut. Urzędu i do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej wynika, że nie wszędzie te dojazdy są zapewniane, w szczególności do Łubowa. Jeśli 
ktoś chce się wydostać z Bornego do Łubowa na pociąg rano, to ma problem. To samo jest  
z powrotem. Chce podjąć jakieś rozmowy z Linią M, ale dopiero w przyszłym tygodniu będą 
starali się umówić wstępnie na rozmowy w zakresie jakie są możliwości w zmianie kursowania 
ich taboru. Przyznał, że to nie są łatwe sprawy i prosił, żeby pamiętać, że każdy podmiot prywatny 
kieruje się rachunkiem ekonomicznym i nie może ponosić strat czy dopłacać do interesu, bo długo 
nie przetrwa na rynku. Natomiast dopłaty to jest już kwestia budżetu i możliwości budżetowych 
dopłacania do takich zamierzeń do podmiotu prywatnego. Jeśli mówimy, że darmowe przejazdy, 
to to nigdy nie jest darmowe, bo ktoś musi za to zapłacić. Za darmowe przejazdy też ktoś płaci, 
płacą obywatele, bo te pieniądze biorą się z nas, z poszczególnych obywateli, z tych którzy 
wypracowują te dochody. Na tym zakończył swoją wypowiedź. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że rozmawiał z Zastępcą Burmistrza  
w ubiegłym tygodniu na temat dowozów, bo były takie głosy wcześniej, że linia autobusowa 
została zamknięta w kierunku na Łubowo i ludzie nie mogą dostać się do Szczecina np. do 
lekarza, a sporo osób potrzebuje wyjechać. Dlatego rozmawiali, żeby stworzyć dojazd z Bornego 
Sulinowa do Łubowa i powrót chociaż 2 czy 3 razy w tygodniu. Zwracając się do mieszkanki 
Bornego Sulinowa, która poruszyła problem dojazdu powiedział, że gmina składa się nie tylko  
z miasta. Bolączką tej gminy jest duży obszar, jest dużo sołectw, ludzie chcą dojechać do ośrodka 
zdrowia a nie mają czym. Na dzień dzisiejszy PKS Szczecinek jest w stanie upadłości i nie jest to 
winą gminy. Trudno mu było powiedzieć czy będą realizowane formy dowozu z jednej ulicy na 
drugą i z punktu A do punktu B na terenie miasta Borne Sulinowo, bowiem są większe bolączki. 
Ludzie z terenu gminy nie mogą się dostać do siedziby gminy do Bornego Sulinowa, nie mają 
czym dojechać. Linia M jest jedyną linią, która obsługuje teren gminy. Poinformował, że był taki 
przypadek, iż na wniosek poprzedniej Pani Burmistrz uruchomiono kurs do Łubowa i Rakowa, ale 
spotkali się z zarzutami, że jadą i pusto wracają. Dla jednej osoby komunikacji miejskiej na 
terenie miasta na pewno nie stworzymy, bo nie ma na to finansów. Jednak robią wszystko, żeby 
sprostać naszym zadaniom i chociaż z Bornego do Łubowa był dojazd na pociąg. Dodał, że są też 
inne zadania, aby ludzi z terenu gminy wiejskiej również dowieźć do Bornego Sulinowa do 
Urzędu, żeby mogli załatwić swoje sprawy, zrobić zakupy. Podkreślił, że to jest obecnie 
największą bolączką i naszym priorytetem. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Zatwierdzenie planów 
pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2019 rok.”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali projekty planów pracy 
komisji Rady Miejskiej na 2019 rok. Po tym zapytał, czy są do nich jakieś uwagi bądź propozycje 
zmian do proponowanych zapisów. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził 
głosowanie imienne nad zatwierdzeniem planów pracy czterech komisji stałych Rady Miejskiej: 
 za głosowało 12 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2019 rok zostały 
zatwierdzone jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu: 
 
1) plan pracy Komisji Rewizyjnej – nr 10; 

2) plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej – nr 11; 

3) plan pracy Komisji Rozwoju – nr 12; 

4) plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji – nr 13. 

 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Uchwalenie planu pracy 
Rady Miejskiej na 2019 rok.”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały dotyczący 
planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok i zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub propozycje 
zmian do zaproponowanej tematyki sesji Rady Miejskiej. 
 
Uwag oraz propozycji zmian do planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok nie zgłoszono. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad 
projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019 r.  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2019 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol ogłosił 5 minut przerwy.  
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady – w Sesji uczestniczyło 12 radnych.   
Następnie przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Podjęcie uchwał w sprawach”. 
 
 
Ad 11. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
11.1 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia terminów 
zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa 
i rady sołeckiej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
11.2 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwały 
Nr XXXVIII/420/2017 z 28.09.2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo (z uwagi na wycofanie wniosku kupna zajmowanego lokalu 
przez jego najemcę sprzedaż niniejszej nieruchomości lokalowej nie doszła do skutku). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ta osoba definitywnie wycofała się z zamiaru 
wykupienia zajmowanego lokalu. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że tak, złożyła pisemny wniosek w tej sprawie. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 



9 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r. 
uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
11.3 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości w Bornem 
Sulinowie, w skład której wchodzą działki oznaczone nr 1/38, 1/39, 1/62 i 1/64). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
11.4 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
darowizny nieruchomości zabudowanej w Silnowie położonej na dz. nr 11/22 – na cele statutowe 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
11.5 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 44/24 w m. Silnowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do 
protokołu. 
 
 
11.6 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
części nieruchomości gruntowej tj. 68m2 wydzielonej z działki nr 4/9 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 
 
11.7 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
części nieruchomości gruntowej tj. 1540m2 wydzielonej z działki nr 3/27 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu. 
 
 
11.8 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
części nieruchomości gruntowej tj. 77,2m2 wydzielonej z działki nr 4/9 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do 
protokołu. 
 
 
11.9 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
części nieruchomości gruntowej tj. 285m2 wydzielonej z działki nr 83/30 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do 
protokołu. 
 
 
11.10 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiące własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości oznaczonych działkami nr 8/7 i nr 7/13 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiące 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 35 do 
protokołu. 
 
 
11.11 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
użyczenie na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
części nieruchomości gruntowej tj. 485m2 oznaczonej działką nr 48/3 w m. Silnowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 37 do 
protokołu. 
 
 
11.12 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy przekazania 
projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borne 
Sulinowo do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. W dniu 28 maja 2018 r. Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie podjęła uchwałę w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borne Sulinowo do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu. Z uwagi, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 
2018r. zaopiniował negatywnie projekt regulaminu, dokonano niezbędnych zmian i przygotowano 
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niniejszy projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borne 
Sulinowo. Do przekazania projektu regulaminu oraz poinformowania o tymże przekazaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie Gminy Borne Sulinowo, 
upoważniono Burmistrza Bornego Sulinowa, jako organ wykonujący z mocy art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwały rady. Po uzyskaniu stosownej opinii 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie będzie uprawniona do uchwalenia nowego Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja również wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Borne Sulinowo do zaopiniowania organowi regulacyjnemu została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
11.13 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy Statutu Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Zmiana Statutu Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie wynika z konieczności jego dostosowania do 
obowiązujących przepisów prawa i realizacji zadań powierzonych Ośrodkowi. Dokonane zmiany 
związane są również z ujednoliceniem oraz uporządkowaniem zapisów Statutu w celu 
odzwierciedlenia faktycznie wykonywanych przez Ośrodek zadań. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że Komisja Rozwoju zgłasza 
poprawkę do projektu uchwały w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie, a mianowicie w załączniku do projektu uchwały w § 7 ust. 2  
w zdaniu pierwszym po wyrazach „po uzyskaniu” dopisanie wyrazu „pisemnej”. 
Do pozostałych zapisów projektu Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie komisja nie wnosi zastrzeżeń, opiniując je pozytywnie. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad zgłoszoną poprawką 
Komisji Rozwoju, tj. w załączniku do projektu uchwały w § 7 ust. 2 w zdaniu pierwszym po 
wyrazach „po uzyskaniu” dopisanie wyrazu „pisemnej”: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Poprawka została przyjęta. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały 
uwzględniającym poprawkę Komisji Rozwoju: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/61/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
 
11.14 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. Dokonano wyboru sołtysów w sołectwach Liszkowo i Radacz. 
W związku z tym, że sołtysi zostali imiennie ustanowieni inkasentami podatków na terenie danego 
sołectwa, istnieje konieczność zmiany zapisu w wykazie inkasentów. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/62/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 44 do protokołu. 
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11.15 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok (dot. zwiększenia dochodów budżetu 
gminy o kwotę 98.610,00zł, zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 7.171,20zł oraz zwiększenia 
wydatków budżetu gminy o kwotę 91.438,80zł). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja również wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/63/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
 
 
11.16 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
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Uchwała Nr IV/64/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2019-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 49 i nr 50 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Interpelacje, wnioski  
i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 12. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że kolejna sesja odbędzie się 28 marca 2019 r. 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
 
1. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2019 – 2022  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023 – 2026. 
2. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2018 

rok  (w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana 
działalność w 2019 roku. 

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2018 
rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana działalność w 2019 roku. 

4. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie  
w 2018 roku, realizacja zadań statutowych i budżetowych. 

5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w 2018 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w 2018 roku. 

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej za rok 2018. 

8. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2018 roku. 

9. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przypomniał także o obowiązku złożenia w terminie do  
30 kwietnia 2019 r. oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok w 2 egz. + 2 kopie PIT. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Zamknięcie 
sesji.”. 
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Ad 14. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
zamknął IV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.40. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


