
P R O T O K Ó Ł   Nr IX/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 27 czerwca 2019 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
IX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 27 czerwca 2019 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ GORGOL.  
 
Na wstępie stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Po tym Przewodniczący RM 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. 
 
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. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie.  
 
Innych wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zaproponował wprowadzenie projektu uchwały w sprawie 
powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie w pkt 13 jako 
ppkt 19 i przeprowadził głosowanie imienne nad wnioskiem: 
 za głosowało 14 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Wniosek został przyjęty. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 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 VIII/2019 z 30.05.2019 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. 
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8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2019 

roku.  
10. Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2019 rok. 
11. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Borne Sulinowo, w tym: 

1) debata nad raportem o stanie Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok, 
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Bornego Sulinowa. 

12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok, 
sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2018 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok; 
2) udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników; 
2) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borne 

Sulinowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia  
1 września 2019 r.; 

3) wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych na określonym obszarze części Miasta Borne Sulinowo w celu zapewnienia 
porządku publicznego na czas XVI Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie;   

4) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 7 przy Al. Niepodległości 3E w Bornem Sulinowie); 

5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 7/272); 

6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 7/273); 

7) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej położonej w Silnowie, oznaczonej działką nr 50/5); 

8) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 roku nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu użytkowego o pow. użytk. 125,85 m2 położonego na 
parterze budynku wielofunkc. posadowionego na działce nr 11/13 w Silnowie); 

9) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części nieruch. tj. 11,09 m2 wydzielonej z działki nr 6/11 
położonej w Jeleniu); 

10) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części nieruch. tj. 2500 m2 wydzielonej z działki nr 89/22 
położonej w Bornem Sulinowie); 

11) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części nieruch. tj. 172 m2 wydzielonej z działki nr 1/153 
położonej w Bornem Sulinowie); 

12) powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Odpadami spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy Borne 
Sulinowo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy wykonawczej; 

13) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Borne Sulinowo porozumienia 
międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie 
zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych; 
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14) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso; 

15) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok; 
16) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok; 
17) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2019-2030; 
18) rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie oraz pracownika socjalnego; 
19) powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 

 
14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. 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 VIII/2019 z 30.05.2019 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem 
protokołu Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr VIII/2019 z 30.05.2019 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 VIII/2019 z 30.05.2019 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. 
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Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 6 
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. Dzisiaj o godz. 12.00 rozpoczęła się Sesja Rady Powiatu. 
 
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 poniższe komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 1 posiedzenie, na którym : 
1. Oceniono stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy 

Borne Sulinowo na 2019 rok. 
2. Wypracowano stanowisko w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Borne Sulinowo za 2018 rok i sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok 
oraz udzielenia absolutorium. 

3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na dzień 27 czerwca 2019 r. 

 
Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Wizytacja pól namiotowych i kąpielisk (posiedzenie wyjazdowe). 
2. Ocena przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2019 roku,  

w tym podsumowanie wyjazdowego posiedzenia komisji. 
3. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok w zakresie działania 

komisji. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borne 
Sulinowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia  
1 września 2019 r.; 

2) wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych na określonym obszarze części Miasta Borne Sulinowo w celu zapewnienia 
porządku publicznego na czas XVI Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie;   

3) powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Odpadami spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy Borne 
Sulinowo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy wykonawczej; 



5 
 

4) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Borne Sulinowo porozumienia 
międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie 
zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych; 

5) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła 2 posiedzenia, na których rozpatrzyła sprawozdania finansowe, 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok wraz z opinią regionalnej 
izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego i na tej 
podstawie sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła jedno posiedzenie, na którym rozpatrzono skargę na 
działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  
i pracownika socjalnego. Wypracowane przez komisję stanowisko odnośnie skargi stanowi 
załącznik do projektu uchwały ujętego w porządku dzisiejszej sesji. 
 
W dniu 11 czerwca br. wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały  
Nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. Wątpliwości organu nadzoru budzą postanowienia załącznika do 
uchwały w zakresie obowiązku wskazania uzasadnienia złożenia deklaracji lub jej korekty. 
Termin badania uchwały ustalono na dzień 19 czerwca 2019 r.  
W dniu dzisiejszym wpłynęła uchwała Nr XX(20).172.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 
części uchwały Nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości tj. stwierdzono nieważność 
załącznika w zakresie pkt A ppkt 9 z uwagi na naruszenie art. 6m ust.1a ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”. 
 
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” głos 
zabrała sołtys Sołectwa Rakowo Magdalena Papierkiewicz, która w imieniu własnym  
i mieszkańców wsi Rakowo zaprosiła na spotkanie tzw. „Sobótka Rakowska”, które odbędzie się 
w sobotę 29 czerwca br. Poinformowała, że chcą wprowadzić to spotkanie do cyklicznych spotkań 
corocznych i zawsze będzie to ostatnia sobota miesiąca czerwca. Spotkanie rozpocznie się Mszą 
Świętą w Kościele w Rakowie o godz. 15.00, a następnie na terenie zagospodarowanym przez 
sołectwo (za placem zabaw) odbędzie się spotkanie integracyjne. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna.”. 
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Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głos zabrała radna Elżbieta Niepelt, która podziękowała 
Pani Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie i za jej pośrednictwem Panu 
Piotrowi Gałka (animatorowi sportu), który zapewnił na stadionie zajęcia sportowo-rekreacyjne 
uczestnikom realizowanego w Bornem Sulinowie międzynarodowego projektu o tematyce 
historycznej. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2019 roku.”. 
 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali pisemne informacje na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2019 roku, przygotowane 
przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury i Rekreacji oraz 
Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Powyższe informacje stanowią załączniki nr 7, nr 8 i nr 9 do protokołu. 
Poinformował, że tematem zajmowała się Komisja Rozwoju i zwrócił się do przewodniczącego 
tejże komisji o przedstawienie opinii o stanie przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu 
turystycznego w 2019 roku. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię o treści: 

„Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. zajmowała się stanem 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2019 roku. Członkowie 
komisji zapoznali się z informacjami przygotowanymi przez Referat Promocji i Współpracy 
Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.  

Analizę i dyskusję na temat przygotowań instytucji i obiektów na przyjęcie turystów, 
poprzedzono przeprowadzeniem wizji lokalnej w formie posiedzenia wyjazdowego.  
Członkowie komisji zwizytowali poniższe tereny: tereny rekreacyjne - plaże „Słoneczną”  
i „Zieloną” w Bornem Sulinowie, kąpielisko – plaża Marina w Bornem Sulinowie, ścieżkę 
przyrodniczo-edukacyjną wraz z przyległą infrastrukturą (Arboretum i „leśna klasa”) w Bornem 
Sulinowie, boisko sportowe z terenem przeznaczonym pod przystań kajakową w Bornem 
Sulinowie (dawne pole namiotowe), teren rekreacyjny – plażę przy ul. Nadbrzeżnej w Bornem 
Sulinowie, pole biwakowe i miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli w Łubowie, teren 
rekreacyjny w Rakowie, teren rekreacyjny – plaża w Komorzu, Ośrodek Stary Młyn  
w Strzeszynie, tereny rekreacyjne w Piławie, Silnowie Dolnym, Cieminie oraz w Jeleniu.   

Z obserwacji, uzupełnionych informacjami Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji Pauliny 
Undrych-Matkowskiej i pracownika Urzędu Miejskiego Dariusza Tederko wynika, że na wielu 
obiektach były prowadzone lub będą podjęte prace remontowe oraz modernizacyjne w kierunku 
poprawy wizerunku i estetyki terenów rekreacyjnych. Działania te mają na celu naprawę  
i konserwację istniejącej infrastruktury, dbanie o czystość terenu, opiekę nad znajdującą się tam 
zielenią, zapewnienie odpowiedniej liczby koszy na śmieci, usadowienie toalet czy małej 
architektury. Na zdecydowane wyróżnienie zasługuje zaangażowanie dzierżawcy pola 
biwakowego w Łubowie, który przemyślanymi krokami wciąż rozbudowuje infrastrukturę pola 
dobrze wkomponowującą się w ukształtowanie terenu oraz która trafia w potrzeby turysty. Jest to 
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najbardziej zadbany teren w  Gminie Borne Sulinowo przeznaczony do przyjmowania turystów  
z namiotami, kamperami i przyczepami kempingowymi. Na podkreślenie zasługuje także 
wymiana poszycia istniejącego pomostu. 

Tym niemniej zdaniem komisji należy podjąć działania w kierunku: 
1) częściowej przebudowy ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz z przyległą infrastrukturą  

w Bornem Sulinowie (arboretum i leśna klasa) w okresie jesiennym lub wczesnowiosennym, 
polegającej m.in. na zabezpieczeniu miejsca na ognisko, usunięciu zbędnych elementów, 
sprecyzowania oznakowania poszczególnych nasadzeń itp.; 

2) poszerzenia parkingu na terenie rekreacyjnym w Jeleniu, 
3) poprawienia istniejącego zjazdu dla służb komunalnych na terenie rekreacyjnym  

w Jeleniu (w połowie drogi między plażą a parkingiem). 
Ważnym elementem wpływającym znacząco na poprawę infrastruktury jest oddanie do 

użytku bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim i boiska treningowego, które znacząco 
poprawiły infrastrukturę i stan posiadania, a także wpłynęły na poszerzenie oferty wypoczynkowej 
w tym obszarze i zwiększyły możliwości przyjęcia nowych grup sportowych na obozy. 

Ważnym elementem sezonu turystycznego są imprezy kulturalne, sportowe  
i turystyczne odbywające się na terenie Gminy Borne Sulinowo. O tą część i ciekawą ofertę dla 
wszystkich grup docelowych zadbały Miejska Biblioteka Publiczna oraz Centrum Kultury  
i Rekreacji. Wszystkie informacje na temat pełnej i bogatej oferty zamieszczone są na stronach 
internetowych poszczególnych instytucji kultury oraz Urzędu Miejskiego. 
Z pisemnych informacji przedłożonych komisji wynika, iż oferta imprez przygotowana przez 
odpowiedzialne za to instytucje jest ciekawa i zróżnicowana oraz dobrze wpisuje się  
w działania mające uatrakcyjnić pobyt turystom oraz mieszkańcom. 

W oparciu o materiał pisemny oraz uzyskane wyjaśnienia, Komisja Rozwoju pozytywnie 
oceniła stan przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2019 roku.”.                                                                  
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
przedłożonej informacji bądź o coś zapytać. 
 
Żaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Stan przygotowania  
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok.”. 
 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali pisemną informację na temat 
stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2019 rok, przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji Krzysztofa Zająca. 
Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i zwrócił się  
o przedstawienie opinii. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał opinię o treści: 

„Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją o stanie przygotowania  
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok, 
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przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie  
wg stanu na dzień 31 maja 2019 r.  

Z przedłożonej przez Kierownika Referatu Inwestycji informacji pisemnej o stanie 
przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie gminy na 2019 rok 
wynika, że na dzień 31 maja 2019 r. plan wydatków na te zadania wynosi 7.685.026,13zł, 
natomiast zobowiązania na ten dzień wynoszą 2.760.141,87zł, co stanowi 35,92% planu. 

Część zadań inwestycyjnych została uruchomiona, wyłoniono wykonawców oraz 
podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych.  

Większość z planowanych na 2019 rok inwestycji będzie wykonywana w II połowie br. 
 Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od pozyskania 
dofinansowania zewnętrznego, m.in. zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi w miejscowości 
Silnowo nr 261” (zaplanowano wydatki w kwocie 20.772,80zł), „Przebudowa drogi  
w miejscowości Piława” (zaplanowano wydatki w kwocie 769.981,53zł), „Rozwój infrastruktury 
kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” (zaplanowano wydatki w kwocie 498.491,00zł) oraz 
„Modernizacja  boiska sportowego w Łubowie” (zaplanowano wydatki w kwocie 41.831,00zł). 

Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do stopnia realizacji 
zadań inwestycyjnych oraz pozytywnie oceniła stan przygotowania i realizacji tych zadań na dzień 
posiedzenia komisji.”. 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
Po tym przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej w imieniu komisji dodał, że  
w przyszłym roku ma zacząć u nas działać fundusz sołecki i pojawi się 18 zadań inwestycyjnych, 
które zostaną wybrane przez zebrania wiejskie. To znacznie obciąży Referat Inwestycji. Zdaniem 
komisji, przy obecnym obciążeniu Referatu Inwestycji, należałoby zastanowić się nad 
zwiększeniem zatrudnienia w tym referacie. Ta osoba, wg komisji, będzie obciążona w całości 
funduszem sołeckim i zrealizowaniem go. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. 
 
Żaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Rozpatrzenie raportu  
o stanie Gminy Borne Sulinowo.”. 
 
 
Ad. 11. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali w ustawowym terminie 
Raport o stanie Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok. Obowiązek opracowania raportu o stanie 
gminy wynika z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że burmistrz 
co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy obejmujący 
podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy. 
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której zabierają głos: 
a) radni bez ograniczeń czasowych; 
b) mieszkańcy - po uprzednim pisemnym zgłoszeniu udziału w debacie do przewodniczącego 

rady, popartym podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień, na który została zwołania sesja, podczas której ma być przedstawiony 
raport o stanie gminy. 



9 
 

Poinformował, że mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie o stanie gminy. Po tym zwrócił się do 
radnych, czy  ktoś chce zabrać głos w debacie. 
 
Raport o stanie Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
O głos poprosił Zastępca Burmistrza, a Przewodniczący Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
wyraził zgodę. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal na wstępie zaznaczył, że rok 2019 jest pierwszym rokiem,  
w którym burmistrz przedkłada raport o stanie gminy. W raporcie ujęte zostały podstawowe 
informacje o stanie gminy w roku 2018 i główne wytyczne. Natomiast szczegółowe raporty 
opisywane były w informacjach burmistrza każdorazowo na sesję. Burmistrz nie powielał tych 
informacji, które przygotowywane były każdorazowo na sesję. Powiedział też, że rada gminy 
może określić zasady opracowania takiego raportu. Jeśli będzie taka potrzeba to przyjmie 
stosowną uchwałę, co taki raport powinien szczegółowo zawierać. 
 
Radny Arkadiusz Malarski poruszył temat, który wiąże się z rozwojem w przyszłości naszej 
gminy, ze strategicznym podejściem do naszej przyszłości, a mianowicie zadbanie i zwrócenie 
uwagi na JAZ na rzece Piławie, który jest oznaczony jako atrakcja turystyczna. Ten JAZ pełni też 
bardzo ważną rolę hydrologiczną i słyszał głosy ludzi, którzy podczas spływu kajakowego 
widzieli stan tego obiektu i są zaniepokojeni jego stanem. Jeżeli mówimy o perspektywie 5, 7  czy 
10-letniej to nic się nie wydarzy, ale za 20 czy 30 lat może wydarzyć się coś takiego, że turystyka 
na terenie naszej gminy przestanie mieć sens. Uważa, że temu tematowi należy nadać bieg, bo 
może być problem. W przypadku, gdy obiekt ulegnie zniszczeniu, to nie mamy jeziora Pile i rzeka 
Piława przestanie płynąć. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska nawiązała do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza odnośnie raportu 
o stanie gminy. Powiedziała, że ten dokument być może nie jest faktycznie doskonały, ale my też 
się uczymy. Większość gmin zleciła firmom zewnętrznym wykonanie tego dokumentu, natomiast 
my zrobiliśmy to sami. Nad tym dokumentem pracowali Skarbnik Gminy oraz Zastępca 
Burmistrza i podziękowała im za to. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol stwierdził, że raport został przygotowany rzeczowo  
i konkretnie, wymagane informacje zostały w nim ujęte. 
 
W związku z tym, że uwag i pytań do raportu nie zgłoszono, Przewodniczący RM przeprowadził 
głosowanie imiennie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza 
Bornego Sulinowa: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Bornego Sulinowa została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok, sprawozdania 
finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego 
Gminy Borne Sulinowo.”. 
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Ad 12.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni w ustawowych terminach otrzymali 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok, sprawozdania finansowe 
Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Borne 
Sulinowo. Sprawozdania były przedmiotem posiedzeń każdej komisji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o przedstawienie 
opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przedstawił opinię 
komisji o treści: 
 

„Zgodnie z uchwałą Nr XLI/461/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2018 plan 
budżetu gminy zakładał: 

- po stronie dochodów   45.966.133,00 zł 
- po stronie wydatków   45.682.950,00 zł.  
W trakcie roku budżetowego plan budżetu ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2018 r. 

wynosił: 
- po stronie dochodów   48.876.337,35zł, 
- po stronie wydatków   47.314.592,35zł. 
Dochody budżetowe wykonano w kwocie 51.129.949,40zł, co stanowi 104,6%. 
Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 45.931.385,21zł, co stanowi 97,1%. 
Budżet Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 

5.198.564,19zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.  
Zobowiązania finansowe budżetu Gminy Borne Sulinowo na koniec 2018 roku stanowiły 

kwotę 17.028.699,70zł, w tym kredyty i pożyczki 14.459.675,16zł oraz zobowiązania 
niewymagalne z tytułu dostaw, usług, dopłat, składek, podatków i dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego 2.569.024,54zł. Zobowiązania ogółem uległy zmniejszeniu w stosunku do 2017 roku  
o kwotę 2.211.530,28zł. 

Na koniec 2018 roku w gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  
Wydatki na finansowanie inwestycji na plan 5.658.984,25zł wykonano w wysokości 

5.262.851,96zł, co stanowi 93,0% planu. 
Wydatki bieżące na plan 41.655.608,10zł zrealizowano w kwocie 40.668.533,25zł, co stanowi 

97,63% planu. 
Komisja przeanalizowała sprawozdanie finansowe za 2018 rok składające się z: 

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok, 
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy 

Borne Sulinowo, 
3) łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) obejmującego dane wynikające  

z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo, 
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian  

w funduszach jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo, 
5) łącznej informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych 

jednostek budżetowych gminy. 
Do powyższych sprawozdań nie wniesiono uwag. 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do wykonania dochodów i wydatków 

budżetowych, gdyż końcowe kwoty zarówno planu dochodów jak i wydatków są zgodne  
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z uchwałami Rady Miejskiej oraz z zarządzeniami Burmistrza Bornego Sulinowa 
wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok w trakcie roku 
budżetowego. 

W realizacji wydatków nie zauważono przypadków naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. 

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu 
zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do wykonanych dochodów budżetowych nie 
przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika i na koniec 2018 r. wyniosła 29,6%. 

Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy  
o finansach publicznych na dzień 31.12.2018r. stanowi 4,62 %, a planowany wskaźnik na rok 
2018 stanowi 4,02%, czyli wskaźnik ten jest bezpieczny. 

Reasumując Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok i popiera wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 
rok 2018.". 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do Wiceprzewodniczącej RM Elżbiety 
Niepelt o zapoznanie obecnych z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie 
mienia.  
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeczytała treść uchwały Nr CXXXVII.239.2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2019 r.  
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bornego Sulinowa sprawozdaniu  
z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju 
o przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przedstawił opinię komisji o treści: 

„Komisja Rozwoju oceniając wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok, 
analizowała dochody i wydatki w działach budżetu dotyczących zakresu działania komisji,  
a mianowicie: zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, 
kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury. 

Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco: 
1) dział 630 Turystyka - plan po zmianach 182.519,91zł wykonano w 100%; 
2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan po zmianach 

28.964,94zł wykonano 29.814,94zł, co stanowi 102,9%; 
3) dział 801 Oświata i wychowanie - na plan po zmianach 436.395,02zł wykonano 433.220,50zł, 

co stanowi 99,3%; 
4) dział 852 Pomoc społeczna - na plan po zmianach 2.204.109,72zł wykonano 1.982.566,48zł, 

co stanowi 89,9% (niższe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane zwrotem 
niewykorzystanych dotacji do budżetu państwa, m.in. z tytułu zasiłków stałych i celowych); 

5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan po zmianach 64.480,00zł 
wykonano w 100%; 
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6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan po zmianach 87.831,00zł wykonano 
59.784,78zł, co stanowi 68,1% (niskie wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane 
zwrotem niewykorzystanej dotacji na stypendia socjalne); 

7) dział 855 Rodzina - na plan po zmianach 10.075.166,60zł wykonano 9.816.190,40zł, co 
stanowi 97,4%; 

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan po zmianach 2.038.881,32zł 
wykonano 1.851.169,97zł, co stanowi 90,8% ; 

9) dział 926 Kultura fizyczna - plan po zmianach 251.042,06zł wykonano w 100%. 
Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: 

1) dział 630 Turystyka - plan po zmianach w wysokości 384.298,72zł wykonano w kwocie 
364.385,75zł, co stanowi 94,8%; 

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach  
w wysokości 661.444,18zł wykonano w kwocie 491.701,79zł, co stanowi 74,3%; 

3) dział 801 Oświata i wychowanie - plan po zmianach w wysokości 12.432.323,55zł wykonano 
w kwocie 12.415.490,24zł, co stanowi 99,9%; 

4) dział 851 Ochrona zdrowia – plan po zmianach w wysokości 167.885,72zł wykonano  
w 100%; 

5) dział 852 Pomoc społeczna - plan po zmianach w wysokości 4.247.999,88zł wykonano  
w kwocie 3.932.827,26zł, co stanowi 92,6%; 

6) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan po zmianach 64.480,00zł 
wykonano w 100%; 

7) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach w wysokości 628.521,17zł 
wykonano w kwocie 598.199,23zł, co stanowi 95,2%; 

8) dział 855 Rodzina - plan po zmianach w wysokości 10.185.925,49zł wykonano w kwocie 
9.900.394,75zł, co stanowi 97,2%; 

9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach w wysokości 
3.741.906,00zł wykonano w kwocie 3.624.327,37zł, co stanowi 96,9%; 

10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach w wysokości 
2.250.742,35zł wykonano w 100%; 

11) dział 926 Kultura fizyczna - plan po zmianach w wysokości 937.242,13zł wykonano  
w kwocie 932.091,38zł, co stanowi 99,5%. 

Komisja Rozwoju nie wniosła uwag zarówno do wykonanych dochodów jak i wydatków 
budżetowych, których opiniowanie należy do kompetencji komisji i pozytywnie zaopiniowała 
realizację budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok.”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  
o przedstawienie wniosku komisji w sprawie udzielenia absolutorium. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Grosicka przeczytała treść wniosku komisji  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy za rok 2018, który stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos 
odnośnie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne 
Sulinowo za  2018 rok. 
 
Głosu nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 
2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za  2018 rok: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/109/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo 
za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za  2018 
rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do Wiceprzewodniczącej 
RM Elżbiety Niepelt o przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bornego Sulinowa z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 rok. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeczytała treść uchwały Nr CCXVII.431.2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2019 r.  
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
w sprawie absolutorium za rok 2018. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 
rok: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/110/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 
2018 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący RM Mariusz Gorgol pogratulował Pani 
Burmistrz i Zastępcy Burmistrza. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska podziękowała radnym za udzielenie absolutorium i za to, że ją 
wspierają. Powiedziała, że tak naprawdę to absolutorium jest dla poprzedniej Rady Miejskiej i dla 
poprzedniej Pani Burmistrz. Ma nadzieję, że będzie jej dane pracować przez kolejny rok i wtedy 
będziemy mogli świętować to pierwsze absolutorium. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady.  
W sesji uczestniczyło 14 radnych.   
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Podjęcie uchwał  
w sprawach.”. 
 
 
 
Ad 13. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
13.1 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy powołania Zespołu 
Opiniującego kandydatów na ławników. Radni otrzymali projekt uchwały zawierający w treści 
powołanie w skład zespołu tylko radcy prawnego Tomasza Wilickiego. 
Zaproponował, aby skład zespołu uzupełnić o 3 radnych, tj. po jednym przedstawicielu z klubów 
radnych. 
Po tym zwrócił się do poszczególnych klubów radnych, aby podawali swoich przedstawicieli. 
 
Zgłoszono poniższe kandydatury do składu osobowego Zespołu Opiniującego kandydatów na 
ławników: 
1) Radna Magdalena Bugiel zgłosiła kandydaturę radnej Joanny Grosickiej - wyraziła zgodę na 

kandydowanie, 
2) Radna Anetta Chołody zgłosiła kandydaturę radnej Karoliny Fornal - wyraziła zgodę na 

kandydowanie, 
3) Radny Arkadiusz Malarski zgłosił kandydaturę radnego Artura Malinowskiego - wyraził 

zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatów do składu Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników nie zgłoszono. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał treść projektu uchwały 
uwzględniający poniższy skład Zespołu: Karolina Fornal, Joanna Grosicka, Artur Malinowski  
i Tomasz Wilicki, a następnie przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników została podjęta i 
stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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13.2 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Po tym zwrócił się 
do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię również 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 13 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymała się od głosu 1 radna.   
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/112/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Borne Sulinowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 
od dnia 1 września 2019 r. została podjęta i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym 
obszarze części Miasta Borne Sulinowo w celu zapewnienia porządku publicznego na czas XVI 
Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie. Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju  
i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię również 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 14 radnych, 
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- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/113/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych na określonym obszarze części Miasta Borne Sulinowo w celu zapewnienia 
porządku publicznego na czas XVI Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 7 przy Al. Niepodległości 3E 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. 
 
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 31 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/114/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
13.5 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 7/272). 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: 
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- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/115/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 7/273). 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. Po tym zwrócił się z prośbą do Kierownika Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami o wyjaśnienie radnym, bo nie wszyscy wiedzą, jaki jest tryb ustalania wartości 
nieruchomości do sprzedaży na tzw. polepszenie funkcji. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Aneta Lisowska odpowiedziała, że wartość 
nieruchomości jest ustalana każdorazowo na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 
przez rzeczoznawcę majątkowego. Niezależnie od tego, w jakim trybie następuje sprzedaż, za 
każdym razem jesteśmy zobligowani do zastosowania ceny wyjściowej w oparciu o szacunek 
ustalony przez rzeczoznawcę. Cena nie może być niższa od ceny ustalonej w operacie 
szacunkowym nieruchomości. 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/116/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 
13.7 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
położonej w Silnowie, oznaczonej działką nr 50/5). Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
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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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/117/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
lokalu użytkowego o pow. użytk. 125,85 m2 położonego na parterze budynku wielofunkc. 
posadowionego na działce nr 11/13 w Silnowie). 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/118/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 roku nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 40 do 
protokołu. 
 
 
13.9 
 
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 nieruch. tj. 11,09 m2 wydzielonej z działki nr 6/11 położonej w Jeleniu). Po tym zwrócił się 
do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
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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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/119/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 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 42 do 
protokołu. 
 
 
 
13.10 
 
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 nieruch. tj. 2500 m2 wydzielonej z działki nr 89/22 położonej 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. 
 
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 43 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/120/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 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 44 do 
protokołu. 
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13.11 
 
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 nieruch. tj. 172 m2 wydzielonej z działki nr 1/153 położonej 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. 
 
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 45 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/121/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 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 46 do 
protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady.  
W sesji uczestniczyło 14 radnych.   
 
 
13.12 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy powierzenia spółce 
Międzygminne Przedsiębiorstwo Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej. 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 wydała opinię również 
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 10 radnych, 
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- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 4 radnych. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/122/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Odpadami spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy 
Borne Sulinowo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy wykonawczej została podjęta i stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
 
 
13.13 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Gminę Borne Sulinowo porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia 
wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów 
komunalnych. 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 wydała opinię również 
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 10 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 4 radnych. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/123/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Borne Sulinowo porozumienia 
międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie 
zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych została podjęta i stanowi 
załącznik nr 50 do protokołu. 
 
 
13.14 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zarządzenia poboru 
podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.  
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przypomniał, że radne Irena Lis i Magdalena Papierkiewicz 
są sołtysami, więc nie głosują. Po tym 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, 
- 2 radne nie głosowały. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/124/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 
wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta i stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
 
 
13.15 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok. 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/125/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
 
 
13.16 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok. Po tym zwrócił się do Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię również 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/126/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
 
 
13.17 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/127/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2019-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
 
 
13.18 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia skargi 
na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie 
oraz pracownika socjalnego. 
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Skargę rozpatrywała Komisja skarg wniosków i petycji, która wypracowała stanowisko 
stanowiące załącznik do uchwały.  
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/128/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz pracownika socjalnego została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
 
13.19 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy powołania Rady 
Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie i zapoznał z jej treścią (w skład 
zaproponowano następujące osoby: Burmistrz Dorota Chrzanowska - przewodnicząca, 
członkowie: Joanna Pawłowicz - przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego, radni 
Mariusz Gorgol, Magdalena Bugiel, Izabela Jadwiżyc i Agnieszka Bartoszek). 
Po tym 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 13 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX/129/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie 
została podjęta i stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 63 i nr 64 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, wnioski  
i zapytania radnych”. 
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Ad 14. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
 
 
Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że kolejna sesja odbędzie się 26 września 2019r. 
(czwartek) o godz. 14.30. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
 
1. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 roku.  
2. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2019 roku. 
3. Informacja Burmistrza na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki 

z o.o. w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności (np. 
gospodarka ciepłownicza, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarowanie 
cmentarzami komunalnymi i usługi pozostałe). 

4. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2018 roku, 
kontrakty na 2019 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 

5. Podjęcie uchwał. 
 
Poinformował też, że w międzyczasie w lipcu i sierpniu br. mogą zostać zwołane sesje na 
wniosek.  
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Zamknięcie 
sesji.”. 
 
 
Ad.16 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
zamknął IX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 13.00 do godz. 15.20. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 


