
P R O T O K Ó Ł   Nr XVI/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 19 grudnia 2019 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XVI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 19 grudnia 2019 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ GORGOL.  
 
Na wstępie stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 13 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, Sekretarza Gminy Beatę Czarnecką-
Herbaczewską, 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 sesji w pkt 10 
„Podjęcie uchwał w sprawach” 4 projektów uchwał w sprawach: 
1) zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok – jako ppkt 28; 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo – jako ppkt 29; 

3) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo – jako 
ppkt 30; 

4) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
Gmina Borne Sulinowo jest organem prowadzącym – jako ppkt 31. 

 
Poinformowała również o autopoprawce do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok. 
Powiedziała, że projekty uchwał i autopoprawkę radni mają rozłożone na stole.  
Były też przedmiotem obrad Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju. 
 
Innych wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad wnioskiem  
o wprowadzenie do porządku obrad 4 projektów uchwał, zgłoszonym przez Burmistrza Bornego 
Sulinowa: 
 za głosowało 13 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 19 grudnia 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 XV/2019 z 28.11.2019 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. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne 

Sulinowo na 2019 rok. 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 
zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2020; 

2) zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (w kwocie 
2.171.581,00zł); 

3) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część nieruchomości gruntowej tj. 60390 m2 z nieruchomości 
oznaczonej działką nr 10/5 w m. Borne Sulinowo); 

4) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część nieruchomości gruntowej tj. 500 m2 z nieruchomości 
oznaczonej działką nr 232/1 w m. Łubowo); 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część nieruchomości gruntowej tj. 500 m2 z nieruchomości 
oznaczonej działką nr 232/1 w m. Łubowo); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część nieruchomości gruntowej tj. 685 m2 z nieruchomości 
oznaczonej działką nr 18/1 w m. Juchowo); 

7) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część nieruchomości gruntowej tj. 1200 m2 z nieruchomości 
oznaczonej działką nr 43/15 w m. Borne Sulinowo); 

8) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część nieruchomości gruntowej tj. 250 m2 z nieruchomości 
oznaczonej działką nr 232/1 w m. Łubowo); 

9) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część nieruchomości gruntowej tj. 250 m2 z nieruchomości 
oznaczonej działką nr 232/1 w m. Łubowo); 

10) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część nieruchomości tj. 208 m2 z nieruchomości oznaczonej 
działką nr 1/2 w obr. Borne  05); 
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11) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część nieruchomości tj. 152 m2 z nieruchomości oznaczonej 
działką nr 1/2 w obr. Borne 05); 

12) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-
biurowym usytuowana na działce nr 3/5 w m. Borne Sulinowo); 

13) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 37/1 w m. 
Komorze); 

14) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 37/6 w m. 
Komorze); 

15) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 32/1 w m. Jeleń); 

16) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność 
oraz współwłasność Gminy Borne Sulinowo (dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 
Sulinowie); 

17) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borne Sulinowo; 
18) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2019 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację  programu); 

19) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na 2019 rok (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu); 

20) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2020; 

21) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok; 
22) zasad udzielania przez Gminę Borne Sulinowo dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania; 
23) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Borne Sulinowo; 
24) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia 

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

2019-2030; 
27) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019; 
28) zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok; 

29) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo; 

30) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo; 

31) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich 
zastępstwie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz 
wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach, dla których Gmina Borne Sulinowo jest organem prowadzącym. 
 

11. Uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok: 
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;  
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2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; 
3) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady; 
4) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego 

Komisji Budżetowo-Gospodarczej; 
5) przedstawienie stanowiska Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie zmian postulowanych  

w opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej; 
6) przedstawienie proponowanych do projektu budżetu autopoprawek wynikających  

z konsultacji projektu budżetu z różnymi środowiskami i poprawek wynikających  
z uwzględnionych wniosków złożonych przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą; 

7) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie; 
8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 
12. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-

2030: 
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030; 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o zmianie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030; 
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030. 
 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. 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 RM był wyłożony 
do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są uwagi do 
protokołu Nr XV/2019 z 28.11.2019 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem 
protokołu Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XV/2019 z 28.11.2019 r.: 
 za głosowało 13 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 XV/2019 z 28.11.2019 r. został 
przyjęty. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
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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 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.  
 
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 międzysesyjnym odbyły posiedzenia poniższe komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie:  
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 2 posiedzenia, na których : 
1. Zaopiniowano projekt budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok oraz projekt zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030. 
2. Oceniono realizację prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Borne Sulinowo  

w ramach budżetu na 2019 rok. 
3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 19 grudnia 2019 r. 
 
 
Komisja Rozwoju odbyła 2 posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok - w zakresie działania 

komisji. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borne Sulinowo; 
2) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2019 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację  programu); 
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3) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na 2019 rok (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu); 

4) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2020; 

5) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok; 
6) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Borne Sulinowo; 
7) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok (w zakresie 

działania komisji) + autopoprawka; 
8) zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo; 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo; 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich 
zastępstwie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz 
wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach, dla których Gmina Borne Sulinowo jest organem prowadzącym. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie, na którym przeprowadziła kontrolę w Szkole 
Podstawowej w Juchowie. 
Przedmiotem kontroli była realizacja budżetu i prawidłowość dokonywania wydatków, 
działalność stołówki, inwentaryzacja mienia, stan zaległości, terminowość regulowania 
zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek ZUS, realizacja zadań i obowiązków wynikających 
z ustawy Prawo budowlane – „rozdz. 6 utrzymanie obiektów budowlanych” oraz ustawy  
o ochronie p.poż. – „rozdz. 2 zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu 
miejscowemu zagrożeniu”). 
Zakres kontroli obejmował realizację planu finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r.  
do 30 listopada 2019 r. 
 
Komisja skarg, wniosków i petycji nie odbyła posiedzenia. W okresie międzysesyjnym nie 
wpłynęły skargi, wnioski i petycje adresowane do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
Komisja doraźna do opracowania statutu Gminy Borne Sulinowo odbyła jedno posiedzenie. 
 
W dniu 5 grudnia br. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego 
stwierdzające nieważność pkt 2, 3, 4 i 5 rozdziału 2 pt. „Rola Instruktora-Opiekuna Świetlicy” 
załącznika do uchwały Nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
30 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania  
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo. Powyższe rozstrzygnięcie wysłano radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.”. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
 
 



7 
 

Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrała Burmistrz Dorota Chrzanowska. Powiedziała, że przeprowadzono wybory sołtysa  
w Sołectwie Śmiadowo, którym została wybrana Pani Krystyna Chełminiak. Złożyła jej życzenia 
z okazji wyboru i powodzenia w tym nowym zadaniu. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja o przebiegu 
prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok.”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali informację pisemną  
ze stanu przygotowania i realizacji inwestycji przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 
2019 rok, przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem 
Sulinowie. Informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetowo-
Gospodarczej o opinię na temat stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, przyjętych 
w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 
„Komisja Budżetowo-Gospodarcza analizowała informację z realizacji zadań inwestycyjnych 
przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok, przygotowaną przez Kierownika 
Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.   
W oparciu o dane zawarte w informacji komisja stwierdza, że większość zadań inwestycyjnych 
zostało zrealizowanych. Część zadań jest w trakcie realizacji i ich zakończenie jest planowane do 
końca roku budżetowego, a część zadań będzie realizowanych w roku przyszłym. 
Plan wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 listopada 2019 r. wynosi 
6.541.800,47zł, natomiast zobowiązania na ten dzień wynoszą 6.287.827,84zł, co stanowi 96,12% 
planu.  
Wykonanie zadań inwestycyjnych pod względem rzeczowo-finansowym nie budzi zastrzeżeń.  
Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do stopnia realizacji zadań 
inwestycyjnych i pozytywnie oceniła stan realizacji tych zadań na dzień posiedzenia komisji.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do 
informacji. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Podjęcie uchwał  
w sprawach”. 
 
 
Ad 10. 
Podjęcie uchwał. 
 
10.1 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy udzielenia 
upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów  
i pożyczek w roku 2020. 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/178/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 
zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
10.2 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (w kwocie 2.171.581,00zł). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/179/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
10.3 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część 
nieruchomości gruntowej tj. 60390 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 10/5 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 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 14 do 
protokołu. 
 
 
10.4 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część 
nieruchomości gruntowej tj. 500 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 232/1 w m. Łubowo). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/181/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 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 16 do 
protokołu. 
 
 
10.5 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część 
nieruchomości gruntowej tj. 500 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 232/1 w m. Łubowo). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/182/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 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 18 do 
protokołu. 
 
 
10.6 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część 
nieruchomości gruntowej tj. 685 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 18/1 w m. Juchowo). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/183/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 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 20 do 
protokołu. 
 
 
10.7 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część 
nieruchomości gruntowej tj. 1200 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 43/15 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/184/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 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 22 do 
protokołu. 
 
 
10.8 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część 
nieruchomości gruntowej tj. 250 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 232/1 w m. Łubowo). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/185/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 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 24 do 
protokołu. 
 
 
10.9 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część 
nieruchomości gruntowej tj. 250 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 232/1 w m. Łubowo). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/186/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 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 26 do 
protokołu. 
 
 
10.10 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część 
nieruchomości tj. 208 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 1/2 w obr. Borne  05). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/187/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu. 
 
 
10.11 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część 
nieruchomości tj. 152 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 1/2 w obr. Borne 05). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/188/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do 
protokołu. 
 
 
10.12 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym usytuowana na działce nr 3/5 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/189/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 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 32 do 
protokołu. 
 
 
10.13 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 37/1 w m. Komorze). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/190/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 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 34 do 
protokołu. 
 
 
10.14 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 37/6 w m. Komorze). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/191/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 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 36 do 
protokołu. 
 
 
10.15 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 32/1 w m. Jeleń). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/192/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 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 38 do 
protokołu. 
 
 
10.16 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność oraz współwłasność Gminy 
Borne Sulinowo (dla Centrum Kultury i Rekreacji 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. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Radny Arkadiusz Malarski wypowiedział się na temat nieruchomości położonych w m. Piława, 
szczególnie działek nr 194 i 197/3. Powiedział, że w sezonie letnim pojawił się tam problem tzw. 
dzikiego biwakowania oraz postoju kamperów. Nie chodzi o to, żeby turystów przepędzać, tylko 
żeby uregulować zasady korzystania z tego terenu i konsekwentnie egzekwować przestrzeganie 
tych zasad. Chodzi o to, żeby można było bezpiecznie się kąpać bez ryzyka bycia potrąconym 
przez skuter lub motorówkę, o to, żeby samochody z przyczepami do wodowania sprzętu 
pływającego miały wytyczone miejsca postoju, żeby miejsce było dostosowane do liczby osób  
z niego korzystających w zakresie gromadzenia odpadów itp. Ważne jest, żeby CKiR znalazło 
sposób na uatrakcyjnienie tego terenu na przykład poprzez stworzenie miejsca na prowadzenie 
sezonowej, małej gastronomii (utwardzenie terenu, przyłącza elektryczne oraz wod.-kan). Prosił, 
żeby w umowie dzierżawy zawrzeć odpowiednie zapisy. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska odpowiedziała, że problem pojawił się w tym roku w maju i na 
początku czerwca. Jednakże po interwencji mieszkańców ustawiono tam stosowny znak i problem 
znikł.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iż jest możliwość, że Centrum Kultury  
i Rekreacji może poddzierżawić część nieruchomości i wówczas jak ktoś się zgłosi będzie mógł 
nadzorować ten teren. Zapis w umowie dzierżawy z CKiR o możliwości dalszego 
poddzierżawienia zostanie uwzględniony. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
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 39 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/193/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących 
własność oraz współwłasność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 40 do protokołu. 
 
 
10.17 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borne Sulinowo. 
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 
również 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/194/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
 
10.18 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2019 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację  programu). 
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 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/195/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 44 do protokołu. 
 
 
10.19 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok 
(zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu). 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 



18 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/196/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo na 2019 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 46 do 
protokołu. 
 
 
10.20 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2020. 
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 
również wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Radna Joanna Grosicka powiedziała, że w stosunku do tegorocznego programu w projekcie 
programu na rok 2020 jest nowe zadanie tj. dofinansowanie świetlicy środowiskowej  
z programem profilaktycznym. Zapytała, czy dotyczy ono wszystkich świetlic. 
 
W związku z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, Przewodniczący RM 
Mariusz Gorgol ogłosił 5 minut przerwy. 
 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady – w sesji uczestniczyło 13 radnych. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że w sesji uczestniczy pracownik 
merytoryczny Urzędu, który opracował projekt przedmiotowego programu i zwrócił się do radnej 
Grosickiej o powtórzenie pytania. 
 



19 
 

Radna Joanna Grosicka powiedziała, że ma pytanie odnośnie programu na 2020 rok, ponieważ 
pojawiło się takie nowum jak dofinansowanie świetlicy środowiskowej z programem 
profilaktycznym. Zapytała, czy dotyczy to jednej świetlicy na terenie gminy, czy więcej świetlic. 
 
Pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego Irena Fiurst-Stecenko odpowiedziała, że dotyczy to 
jednej świetlicy na terenie gminy. W planie jest utworzenie takiej świetlicy z programem 
socjoterapeutycznym, która może być prowadzona przy Miejskiej Bibliotece Publicznej lub przy 
Parafii. Będą zatrudnieni specjaliści, którzy będą pracowali z dziećmi. Jest to nowe zadanie  
i pomimo, że w ustawie jest prowadzenie takich świetlic socjoterapeutycznych z programem od 
wielu lat, a gmina podejmowała już wcześniej próby utworzenia takich świetlic, nie przyniosły 
one zamierzonego efektu, bo nie było osób chętnych, które chciałyby z takiej świetlicy korzystać. 
W tej chwili jest coraz więcej dzieci i coraz więcej osób, które przychodzą do Parafii.  
Ma nadzieję, że w tym roku to się uda. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do radnych, czy mają jeszcze jakieś pytania. 
 
Więcej pytań 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 47 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/197/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Borne Sulinowo na rok 2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 48 
do protokołu. 
 
 
10.21 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok. 
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 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
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Uchwała Nr XVI/198/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 
2020 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
 
 
10.22 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zasad udzielania 
przez Gminę Borne Sulinowo dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/199/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie zasad udzielania przez Gminę Borne Sulinowo dotacji celowej spółkom wodnym, 
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
 
 
10.23 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Gminie Borne Sulinowo. 
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 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/200/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
 
 
10.24 
 
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. 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/201/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 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 56 do protokołu. 
 
 
10.25 
 
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 597.668,09zł, zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 922.078,61zł oraz 
zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 324.410,52zł). Powiedział też, że do projektu 
uchwały została wprowadzona autopoprawka.  
Autopoprawka stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
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. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały 
uwzględniającym autopoprawkę: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/202/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
 
10.26 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030  
i uwzględnia autopoprawkę. 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 
uwzględniającym autopoprawkę: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/203/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2019-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
 
10.27 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/204/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 
 
 
10.28 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2020 rok. 
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 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/205/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
 
10.29 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/206/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 67 do protokołu. 
 
 
10.30 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo. 
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 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/207/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
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10.31 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów 
szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  
w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Borne Sulinowo jest organem 
prowadzącym. 
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 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/208/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
Gmina Borne Sulinowo jest organem prowadzącym została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 71 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 72 i nr 73 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Uchwalenie budżetu 
Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok”. 
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Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2020. Po tym zwrócił się do 
Wiceprzewodniczącego RM Dariusza Palickiego o przeczytanie treści projektu uchwały 
budżetowej. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Palicki przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2020. 
 
Następnie Przewodniczący RM zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RM Dariusza Palickiego  
o przeczytanie treści uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie dotyczącej wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Borne Sulinowo 
na 2020 rok. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Palicki przeczytał treść uchwały Nr CDLV.879.2019 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2019 r.  
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol poprosił przewodniczących komisji 
Rady Miejskiej o przedstawienie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2020 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

„Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2019 r. analizowała projekt budżetu 
Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok w zakresie działania komisji, tj. obejmujący działy: 
1) 630   Turystyka, 
2) 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
3) 801   Oświata i wychowanie, 
4) 851   Ochrona zdrowia, 
5) 852   Pomoc społeczna, 
6) 854   Edukacyjna opieka wychowawcza, 
7) 855   Rodzina,  
8) 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
9) 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
10) 926   Kultura fizyczna. 
 

Komisja stwierdza, że przedstawiony projekt budżetu jest budżetem zrównoważonym, 
bowiem dochody budżetowe pokrywają wydatki. 

Proponowany budżet po stronie dochodów i wydatków uwzględnia najważniejsze  
i najpilniejsze potrzeby w zestawieniu z możliwościami finansowymi gminy oraz zabezpiecza  
w sposób stabilny funkcjonowanie podległych gminie jednostek organizacyjnych.  

Komisja stwierdza, że opracowany projekt budżetu gminy przedstawia realne możliwości 
finansowe dotyczące realizacji podstawowych zadań gminy, w tym zadań inwestycyjnych. 

Projekt budżetu na 2020 rok przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu 
określonych przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane 
wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zachowuje również relację wynikającą z art.243 
powyższej ustawy, w której zawarto ograniczenia wysokości spłaty zadłużenia. 
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Komisja Rozwoju nie wprowadza żadnych poprawek do projektu budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2020 i proponuje, aby słuszne wnioski zgłaszać i realizować w miarę możliwości 
w trakcie roku budżetowego.  

Proponowany budżet uwzględnia finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań 
przewidzianych do realizacji w naszej gminie w 2020 roku w zakresie działania komisji.  
 Biorąc pod uwagę występujące uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej 
samorządu oraz stan zobowiązań finansowych gminy na koniec 2019 roku, Komisja 
Rozwoju przy 4 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Gminy 
Borne Sulinowo na 2020 rok.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 75 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 „Przedstawiony przez Burmistrza Bornego Sulinowa projekt budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2020 rok po stronie dochodów zakłada: 
 
- dochody własne w wysokości   23.016.484,00 zł 
- subwencje w wysokości              11.333.291,00 zł 
- dotacje      18.798.802,00 zł 
- środki pochodzące z budżetu Unii  
      Europejskiej           1.676.387,00 zł 
 
Ogółem dochody stanowią kwotę                         54.824.964,00 zł  
w tym: 
- dochody bieżące     50.054.244,00 zł 
- dochody majątkowe      4.770.720,00 zł. 
 
Po stronie wydatków Burmistrz proponuje: 
-    na wydatki bieżące              48.699.325,00 zł 
- na wydatki majątkowe      6.125.639,00 zł                              
 
Ogółem wydatki stanowią kwotę               54.824.964,00 zł 
 
Budżet Gminy Borne Sulinowo jest zrównoważony, bowiem dochody są równe wydatkom,  
a przychody (kredyty planowane do zaciągnięcia i przychody z innych tytułów) są równe 
rozchodom (planowanej spłacie kredytów i pożyczek). 
 
Planowane dochody gminy na 2020 rok w kwocie 54.824.964,00zł, w stosunku do 
przewidywanego wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok w wysokości 49.593.291,00zł, 
są większe o 5.231.673,00zł, co stanowi wzrost o 10,54%. 
 
Planowane wydatki budżetowe na 2020 rok w kwocie 54.824.964,00zł w stosunku do 
przewidywanego wykonania wydatków za 2019 rok są wyższe o 6.231.673,00zł, co stanowi 
wzrost o 12,82%. 
 
W budżecie ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego do kwoty 2.000.000,00zł, 
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2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.171.581,00zł.  

 
Komisja przeanalizowała poszczególne źródła dochodów budżetu gminy zawarte w załączniku do 
uchwały budżetowej.  
Przeanalizowała również wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. 
 
Komisja zapoznała się też z zadaniami inwestycyjnymi proponowanymi do wykonania w 2020 
roku, które zostały ujęte w wydatkach budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji 
budżetowej.  
Na 2020 rok zaplanowano 22 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 6.125.639,00zł, w tym 13 
zadań przewidzianych do realizacji wynika z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, 7 zadań to 
inwestycje kontynuowane, natomiast 2 zadania to nowe inwestycje. 
 
Komisja zapoznała się także z przedłożonym projektem uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Borne Sulinowo, która wraz z załącznikami została opracowana na lata 2020-
2030.  
Wartości, które przyjęto w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2020, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot 
przychodów i rozchodów oraz długu gminy. 
 
Projekt budżetu na 2020 rok przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych 
przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące 
nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 
ubiegłych i wolne środki. Zachowuje również relację wynikającą z art. 243 powyższej ustawy,  
w której zawarto ograniczenia wysokości spłaty zadłużenia. 
 
Na posiedzeniu zapoznano się także z opinią Komisji Rozwoju o projekcie budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2020. Komisja Rozwoju nie zgłosiła żadnych poprawek do projektu budżetu  
i wydała opinię pozytywną. 
 
W wyniku analizy poszczególnych składników projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 
2020 rok oraz projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2020-2030, Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag i wydała opinię 
pozytywną. 
 
Tym niemniej komisja zgłasza wniosek pod kątem przygotowywania projektów budżetu 
gminy na kolejne lata, a mianowicie aby proponowane inwestycje w zakresie remontów  
i przebudowy dróg gminnych, budowy chodników, placów i miejsc postojowych na terenie 
miasta i gminy, budowy sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy oraz montażu 
oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie gminy opisywać 
bardziej szczegółowo, podając m.in. konkretne lokalizacje proponowanych do wykonania 
zadań. 
Opinia komisji została wydana w drodze głosowania - za głosowało 4 członków komisji. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza wnioskuje do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
o uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok oraz zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030 w wersji zaproponowanej 
przez Burmistrza Bornego Sulinowa.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 
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Po tym podziękował Pani Burmistrz i jej Zastępcy, pracownikom Urzędu i jednostek za rzetelne 
przygotowanie tego budżetu. Powiedział, iż został tak dobrze przygotowany, że nie mogą mieć 
uwag. Przyznał, że oczywiście mają zastrzeżenia, bo zawsze kołderka jest za krótka i tych 
inwestycji mogło by być trochę więcej. Mają jednak nadzieję, że w trakcie roku takie zmiany będą 
mogły nastąpić. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol stwierdził, że do projektu uchwały budżetowej komisje 
Rady Miejskiej nie proponowały żadnych wniosków.  
 
Następnie zwrócił się do Pani Burmistrz, aby wypowiedziała się pokrótce na temat 
przyszłorocznego budżetu gminy. Stwierdził, iż wiemy, że on będzie trudny, bo każdy budżet co 
roku jest trudniejszy i ciężko go zrealizować. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska powiedziała, że o tym czy budżet jest trudny, tak naprawdę 
będziemy wiedzieli jak zaczniemy jego realizację i jak porozliczamy inwestycje, które przechodzą 
na następny rok. Przyznała, iż tak powiedziała do radnego, że budżet może być trudniejszy, bo 
wiąże się to przede wszystkim ze wzrostem cen. Do końca nigdy nie wiedzą, jak występują z 
ofertą przetargową, jak zakończy się to postępowanie. Podała przykład realizacji inwestycji 
świetlicy w Piławie, gdzie mieli zupełnie inne pieniądze zaplanowane w budżecie  
i stanęli przed decyzją, czy realizujemy tę inwestycję czy rezygnujemy z niej. Był to dla nas duży 
wysiłek i duży koszt. Planując inwestycje dróg nie jesteśmy do końca w stanie  przewidzieć, jakie 
oferty zostaną nam przedłożone. Poinformowała, że nie tak dawno wystąpili z zapytaniem 
ofertowym na zakup samochodu ze środków PFRON i tylko jeden oferent przedłożył nam ofertę, 
do której musielibyśmy dołożyć 24.000,00zł. Ponieważ był jeszcze czas, żeby złożyć kolejne 
zapytanie ofertowe, ponowiono te zapytania, bo jest koniec roku i mogą być wyprzedaże 
samochodów. Lata kolejne mogą być dla nas bardzo trudne i bardzo wielu samorządowców 
zaczyna się bardzo dobrze przyglądać oświacie. Do pewnych zmian w oświacie również się 
przymierzamy. Będą przyglądali się też każdej złotówce, którą wydają. Będzie to również 
pierwszy rok, w którym zaczną funkcjonować fundusze sołeckie i dużo obowiązków spada na 
urzędników. Z tego funduszu 20% sołtysi mogą przeznaczyć na spotkania integracyjne, jednak  
w większości jest to fundusz inwestycyjny. Wnioski zostały złożone w terminach, ale realizacja 
będzie też spadała na nas. Jest dużo planów, ale czy uda się je zrealizować to też czas pokaże. Nie 
wiemy, jakie do końca będą ceny energii i jest jeszcze wiele niewiadomych. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol stwierdził, że zobaczymy co rok przyniesie. Po tym zapytał, 
czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie projektu budżetu gminy na 2020 rok. 
 
Głosu w dyskusji nie zabierano. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad 
projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2020: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 77 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/209/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2020 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 78 do protokołu. 
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Burmistrz Dorota Chrzanowska podziękowała za przyjęcie budżetu, za merytoryczną pracę 
komisji i za udział w obradach, za wyrozumiałość w stosunku do jej osoby i do pracowników 
Urzędu. Życzmy sobie, żeby to, co zostało zaplanowane, udało się zrealizować. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Uchwalenie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030”. 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 
2020-2030. Po tym zwrócił się do Wiceprzewodniczącej RM Elżbiety Niepelt o przeczytanie 
treści projektu przedmiotowej uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do Wiceprzewodniczącej 
RM Elżbiety Niepelt o zapoznanie z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2020-2030. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeczytała treść uchwały Nr CDII.670.2019 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2019 r.  
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 79 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad 
projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2020-2030: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 80 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI/210/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2020-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 81 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, wnioski  
i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 13. 
 
W punkcie sesji „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”. 
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Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że proponuje ustalić termin kolejnej sesji na 
dzień 6 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 14.30. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
1) uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2020 rok; 
2) zatwierdzenie planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej na 2020 rok. 
 
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący RM Mariusz Gorgol z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku na ręce Pani Burmistrz, wszystkich pracowników oraz 
mieszkańców Gminy Borne Sulinowo i radnych złożył moc życzeń wszystkiego najlepszego, 
zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń. Życzył, aby nadchodzący rok był radosny, szczęśliwy, 
owocny, żebyśmy spotkali się za rok znowu w takiej atmosferze i w tym samym gronie. 
 
Następnie Burmistrz Dorota Chrzanowska podziękowała za pierwszy rok pracy, za spokój 
wewnętrzny, za komfort pracy, za zaufanie, którym ją obdarzono. Z okazji zbliżających się Świąt 
przyłączyła się do życzeń Przewodniczącego RM. Życzyła ciepłych rodzinnych świąt, spędzenia 
ich w rodzinnej atmosferze, a w Nowym 2020 Roku spełnienia marzeń, realizacji wyzwań 
zawodowych, a przede wszystkim spełnienia się w roli jaką pełnią. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Zamknięcie 
sesji”. 
 
 
 
Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
zamknął XVI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.15. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


