
P R O T O K Ó Ł   Nr XIV/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 8 listopada 2019 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 

XIV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 8 listopada 2019 r. otworzył  
i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ  GORGOL.  
 
Na wstępie stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 11 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Następnie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Dorotę Chrzanowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, przedstawicieli Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie oraz panie i panów 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 8 listopada 2019 r. 
przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne 

Sulinowo na rok 2019. 
 
3. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 2 pn. „Podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019.”. 
 
 
 
Ad 2. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019 (zmiana zapisu  
§ 15 pkt 4 uchwały Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019 - zwiększenie udzielonego 
przez Gminę Borne Sulinowo poręczenia kredytu bankowego w rachunku bieżącym w okresie 
do 31 grudnia 2019 r. z kwoty 300.000,00zł do kwoty 1.000.000,00zł). 
Po tym zwrócił się do Skarbnika Gminy o wyjaśnienie projektu uchwały. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, że w uchwale budżetowej mamy ustalony limit 
poręczeń i gwarancji w kwocie 300.000,00zł. O tym, komu zostanie udzielone poręczenie  
i w jakiej wysokości decyduje Burmistrz Bornego Sulinowa. W tej chwili limit jest wyczerpany, 
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bo udzielono poręczenia kredytu w rachunku bieżącym dla Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w wysokości 300.000,00zł. PUK złożył w listopadzie wniosek o zwiększenie 
kredytu w rachunku bieżącym do 1.000.000,00zł. Warunkiem uzyskania tego kredytu jest 
udzielenie poręczenia przez Burmistrza w wysokości 1.000.000,00zł. Aby można było udzielić 
takiego poręczenia, potrzebna jest zmiana zapisu w uchwale budżetowej. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zapytał, z czego wynika konieczność zwiększenia poręczenia  
o 700.000,00zł. 
 
Główna księgowa PUK Anna Mencfeld odpowiedziała, że w związku z realizacją inwestycji 
budowy kotłowni miejskiej muszą mieć zabezpieczone środki na tzw. udziały własne, w związku 
z przyznanymi dofinansowaniami z narodowego funduszu ochrony środowiska i urzędu 
marszałkowskiego. W każdym z tych źródeł muszą mieć zapewniony udział własny.  
To podwyższenie limitu w rachunku bieżącym spowoduje, że będą mogli bezpiecznie te środki 
sobie zabezpieczyć. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis dodała, że spłata kredytu jest do końca 2019 roku  
i poręczenie też jest do końca tego roku. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska powiedziała, że znacząca część inwestycji jest już zakończona, 
wpłynęła faktura na 6 mln zł, a państwo radni, którzy pracują przy pisaniu wniosków wiedzą,  
iż w RPO jest tak, że nie można płacić po kolei, tylko trzeba zapłacić całą kwotę. Większość 
środków jest zabezpieczona, a to jest ta brakująca kwota m.in. po to, żeby zakład miał 
zachowaną płynność finansową. Powiedziała też, że było trochę niepokoju, ponieważ pierwsza 
część inwestycji jest rozliczona, pół jeszcze nie i było duże prawdopodobieństwo wylosowania 
do kontroli - wówczas mogłoby się przedłużyć o 2-3 tygodnie. Nie zostali wylosowani do 
kontroli i wiemy, że marszałkowie już podpisali i pierwsza część dotacji zostanie rozliczona  
i zwrócona, więc będzie zachowana płynność. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
 za głosowało 11 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIV/166/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Zamknięcie obrad.”. 
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Ad 3. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
zamknął XIV Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 9.00 do godz. 9.05. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


