
P R O T O K Ó Ł   Nr XI/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 9 września 2019 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 

XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 9 września 2019 r. otworzył  
i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ  GORGOL.  
 
Na wstępie stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 12 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Następnie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Dorotę Chrzanowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Sekretarza Gminy Beatę Czarnecką-Herbaczewską, radcę prawnego oraz panie  
i panów radnych. 
 
Po tym oświadczył, że doszła jedna radna – aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 9 września 2019 r. przedstawiał 
się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie wniesioną przez J. Z. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Szczecinie. 

 
3. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 2 pn. „Podjęcie uchwały  
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
wniesioną przez J. Z. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.”. 
 
 
Ad 2. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. wpłynęła do Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie skarga J. Z. na uchwałę Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
Nr VIII/93/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory 
sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Łubowo. 
Zgodnie z art.  54 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu 
administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, o którym mowa wyżej, 
przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na 
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skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Przygotowano projekt odpowiedzi na 
skargę, uznając ją za niezasadną, która winna ulec oddaleniu, względnie odrzuceniu. 
 
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, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XI/134/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 9 września 2019r.  
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
wniesioną przez J. Z. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Zamknięcie obrad.”. 
 
 
Ad 3. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
zamknął XI Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 14.35. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 


