
P R O T O K Ó Ł   Nr XVIII/2020 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 13 marca 2020 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 

XVIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 13 marca 2020 r. otworzył  
i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ  GORGOL.  
 
Na wstępie stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 8 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 oraz panie i panów radnych. 
 
W dalszej kolejności poinformował, że nieobecność w sesji zgłosili następujący radni: Elżbieta 
Niepelt, Dariusz Palicki, Joanna Grosicka, Magdalena Bugiel i Magdalena Papierkiewicz. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś chce wprowadzić zmiany do porządku 
sesji. 
 
Propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 13 marca 2020 r. przedstawiał 
się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia terminu zebrania, na którym ma być dokonany wybór rady osiedla; 
2) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne 

Sulinowo; 
3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

4) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania wysokości stawki tej opłaty; 

5) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

6) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości; 

7) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

3. Zamknięcie obrad. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 2 pn. „Podjęcie uchwał  
w sprawach.”. 
 
 
 
Ad 2. 
Podjęcie uchwał. 
 
2.1 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia terminu 
zebrania, na którym ma być dokonany wybór rady osiedla. Uchwałą Nr XVII/212/2020 z dnia  
6 lutego 2020 r. Rada Miejska w Bornem Sulinowie ustaliła termin zebrania z mieszkańcami 
Osiedla Nr 1 w Bornem Sulinowie do wyboru rady osiedla - na dzień 25 lutego 2020 r. Zebranie 
w tym dniu nie odbyło się z uwagi na małą liczbę uczestników zebrania tj. 9 osób. W związku  
z powyższym konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską kolejnej uchwały, ustalającej termin  
i miejsce zebrania z mieszkańcami Osiedla Nr 1, na którym ma być dokonany wybór rady 
osiedla. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego 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 8 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVIII/222/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 marca 2020 r. 
w sprawie ustalenia terminu zebrania, na którym ma być dokonany wybór rady osiedla 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
2.2 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. Podjęcie 
przedmiotowej uchwały jest zasadne z uwagi na konieczność dostosowania jej treści do zmian 
wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), tj.: 
1) określenia wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych, 
2) zapewnienia przyjęcia przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

- odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
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domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpadów 
tekstyliów i odzieży. 

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. 
poz.2010 z późn.zm.) tut. Organ przesłał projekt uchwały do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, celem wydania opinii. W wymaganym terminie PPIS  
w Szczecinku zajął stanowisko w sprawie i nie wniósł uwag i zastrzeżeń merytorycznych do projektu 
uchwały. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących 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 8 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 marca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
2.3 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęcie 
przedmiotowej uchwały jest zasadne z uwagi na konieczność dostosowania jej treści do zmian 
wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), tj.: 
 zapewnienia przyjęcia przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - 

odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; odpadów 
tekstyliów i odzieży. 

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. 
poz.1289 z późn.zm.) tut. Organ przesłał projekt uchwały do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, celem wydania opinii. W wymaganym terminie PPIS  
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w Szczecinku zajął stanowisko w sprawie i nie wniósł uwag i zastrzeżeń merytorycznych do 
projektu uchwały. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących 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 8 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVIII/224/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 marca 2020 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
 
2.4 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej 
opłaty. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne z uwagi na konieczność dostosowania jej 
treści do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), tj.: 
1) określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  
w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż 
czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy(art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach) – ustalono 3 – krotność stawki za odbiór odpadów 
zbieranych selektywnie; 

2) zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  
z gospodarstw domowych (art.6k ust.4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach) – ustalono zwolnienie w wysokości 5% opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranych selektywnie; 
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3) dostosowanie stawek opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi powstającymi na 
nieruchomości niezamieszkałej lub niezamieszkałej części nieruchomości mieszanej do 
wysokości nieprzekraczającej stawek maksymalnych określonych w art. 6k ust.2a pkt 5 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które za odpady komunalne zbierane  
i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc 3,2% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzanego na 1 osobę  ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% 
przeciętnego  miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek  
o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości: za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat 
ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. 

Po tym zwrócił się do przewodniczących 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 
nie wydała opinii z racji tego, że na wczorajszym posiedzeniu komisji było obecnych  
3 członków komisji i uzyskano 1 głos za, 1 głos przeciw i 1 głos wstrzymujący się. Dodał, że 
taki stan rzeczy wiąże się z tym, że komisja zgodnie z planem pracy miała mieć przedstawioną 
wcześniej, przed procedowaniem uchwały o nowej stawce, informację jak będzie się 
kształtowała przyszła stawka, jaka jest prognoza co do tej stawki. Z racji kwestii proceduralnych 
i potrzeb budżetowych, które w tej chwili zaistniały, to procedowanie jest wcześniejsze i dlatego 
pewnie tej informacji nie było. W związku z tym zwrócił się, żeby na przyszłość odpowiednio 
wcześniej taką informację przekazać komisji np. na początku I kwartału. 
 
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 7 radnych, 
 przeciw nie głosował żaden radny,  
 wstrzymała się od głosu 1 radna. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVIII/225/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 marca 2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 
 
2.5 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu  
art. 9 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), gdzie ustawodawca 
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określił, że Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane na podstawie ustawy 
zmienianej - w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 
Po tym zwrócił się do przewodniczących 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 8 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVIII/226/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 marca 2020 r. 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
 
2.6 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. Niniejszy projekt uchwały przygotowano w celu dostosowania wzoru deklaracji 
do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), tj.: 
1) zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  
z gospodarstw domowych (art. 6 k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach); 

2) dostosowanie stawek opłaty za pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi powstającymi 
na nieruchomości niezamieszkałej lub niezamieszkałej części nieruchomości mieszanej do 
wysokości nieprzekraczającej stawek maksymalnych określonych w art. 6k ust.2a pkt 5 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które za odpady komunalne zbierane  
i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc 3,2% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzanego na 1 osobę  ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% 
przeciętnego  miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek  
o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
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nieruchomości: za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat 
ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. 

 
Po tym zwrócił się do przewodniczących 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 8 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVIII/227/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 marca 2020 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
2.7 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się  
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 
Podjęcie przedmiotowej uchwały związane jest z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579). Zgodnie z art. 6c 
ust.2c znowelizowanej ustawy, przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi jest dobrowolne. W związku z powyższym konieczne jest, aby rada gminy 
określiła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 
Dodatkowo, zgodnie z art. 6 ust.2 ww. ustawy rada określa także górne stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z pozbywaniem się z terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
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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 8 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVIII/228/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 marca 2020 r. 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 16 do protokołu. 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 17 i nr 18 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 XVIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 12.00 do godz. 12.20. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


