
P R O T O K Ó Ł   Nr III/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
III Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 20 grudnia 2018 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ GORGOL.  
 
Na wstępie Przewodniczący RM poinformował zebranych o śmierci Renaty Komorowskiej – 
radnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w kadencji 2014-2018 oraz wybranej na kadencję 
2018-2023, a następnie uczczono minutą ciszy jej pamięć. 
Po tym poinformował, że postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia  
17 grudnia 2018 r. stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Renaty Marii Komorowskiej 
wybranej do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w okręgu wyborczym nr 8, z powodu 
zrzeczenia się mandatu radnej. 
 
Następnie powitał Burmistrza Dorotę Chrzanowską, Zastępcę Burmistrza Bogdana Korpala, 
Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, obecnych na sali kierowników jednostek podległych gminie, 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców miasta i gminy oraz panie  
i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
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 poinformowała o autopoprawce do projektu uchwały  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – 
pkt 10  ppkt 31 porządku obrad. 
Powiedziała, że autopoprawka dotyczy zwiększenia wydatku bieżącego na projekt grantowy pn. Ja 
w Internecie... o kwotę 31.920,00zł. W ramach tej kwoty miał nastąpić zakup komputerów na 
potrzeby projektu. Jednakże wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy nastąpi w grudniu 2018 
r., a dostawa komputerów i zapłata za nie na przełomie miesięcy styczeń/luty 2019 r. 
Autopoprawka została przedstawiona na posiedzeniach Komisji Budżetowo-Gospodarczej  
i Komisji Rozwoju. 
 
Więcej wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr II/2018 z 29.11.2018 r.). 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
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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 Burmistrza o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.36 ust. 1-3 i ust.5,  

i wydanych decyzjach, o których mowa w ust.6 i 7 zgodnie z art.37 ust.8 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 

zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2019; 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych Gminy Borne Sulinowo; 
3) utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
4) ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników  

w Klubie Senior+; 
5) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

mieszkalnego nr 4 przy ul. M. Reja 15A w m. Borne Sulinowo wraz z pomieszczeniem 
przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i zabudowanej działce); 

6) o zmianie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. uchwały Nr LII/552/2018, w której błędnie podano położenie 
nieruchomości: wpisano Al. Niepodległości 4F, a powinno być Al. Niepodległości 4E); 

7) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 1/247 w m. Borne Sulinowo); 

8) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 1/248 w m. Borne Sulinowo); 

9) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 1/249 w m. Borne Sulinowo); 

10) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 1/250 w m. Borne Sulinowo); 

11) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 1/251 w m. Borne Sulinowo); 

12) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 1/252 w m. Borne Sulinowo); 

13) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 1/253 w m. Borne Sulinowo); 

14) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 300/2 w m. Krągi); 

15) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym w m. Uniemino 2, oznaczonej działką nr 68/2); 

16) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 1969 m2 z dz. nr 3/27 w m. Borne Sulinowo); 

17) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 111,44 m2 z dz. nr 66/1 w m. Borne Sulinowo); 

18) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. budynku magazynowo-garażowego usytuowanego na dz.  
nr 89/156 w m. Borne Sulinowo); 

19) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 115/10  
w m. Przyjezierze); 
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20) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. budynku magazynowo-garażowego usytuowanego na dz.  
nr 1/234 w m. Borne Sulinowo); 

21) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części budynku o pow. użytk. 800m2 wraz z gruntem, 
usytuowanego na dz. nr 7/76 w m. Borne Sulinowo); 

22) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2018 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację  programu); 

23) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na 2018 rok (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu); 

24) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2019; 

25) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok; 
26) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek  

w szkole i w domu" na lata 2019-2023; 
27) wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Bornem Sulinowie; 
28) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami; 
29) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok; 
30) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2018-2030; 
31) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 

 
11. Uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;  
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 2019-

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

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030; 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o zmianie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030; 
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030. 
 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że protokół poprzedniej Sesji Rady Miejskiej 
był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są 
uwagi do protokołu Nr II/2018 z 29.11.2018 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu Sesji Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr II/2018 z 29.11.2018 r.: 
 za głosowało 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr II/2018 z 29.11.2018 r. został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.”. 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że wraz z zawiadomieniem i materiałami na 
sesję radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Zapytał, 
czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych w sprawozdaniu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 5  
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”. 
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Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
„W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia poniższe komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 1 posiedzenie, na którym: 
1. Zaopiniowano projekty budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok oraz zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 20 grudnia 2018 r., a także autopoprawkę do projektu uchwały w 
sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 

 
Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, którego tematem było: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 20 grudnia 2018 r. w sprawach: 
1) utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
2) ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników  

w Klubie Senior+; 
3) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2018 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację  programu); 

4) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na 2018 rok (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu); 

5) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2019; 

6) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok; 
7) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek  

w szkole i w domu" na lata 2019-2023; 
8) wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Bornem Sulinowie; 
9) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami; 
10) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok (w zakresie 

działania komisji). 
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok - w zakresie działania 

komisji. 
 
W dniu 13 grudnia br. wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego w odniesieniu do uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2020.  
Wątpliwości co do zgodności z prawem budzi przepis § 1 uchwały w zakresie, w którym Rada 
postanowiła o podwyższeniu kryterium dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 
 
W dniu 13 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu – zakończeniu projektu – przez Borneński 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
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W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w wigilijnym spotkaniu opłatkowym dla osób starszych  
i samotnych, zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie.”. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrała Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec, która złożyła życzenia zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia. Radnym, z którymi do tej pory współpracowała podziękowała za 
dotychczasową współpracę, a wszystkim obecnym radnym życzyła owocnego przyszłego roku. 
Pani Burmistrz życzyła wszystkiego dobrego i na jej ręce złożyła życzenia dla pracowników 
Urzędu Miejskiego. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska i Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Gorgol podziękowali 
za życzenia. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna.”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głos zabrał Przewodniczący RM Mariusz Gorgol jako 
obywatel Miasta Borne Sulinowo, który zaprosił wszystkich radnych, pracowników Urzędu 
Miejskiego, sołtysów na Orszak Trzech Króli, który odbędzie się 6 stycznia 2019 r. Do sołtysów 
skierował prośbę, aby o powyższym powiadomili mieszkańców gminy. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja Burmistrza  
o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.36 ust. 1-3 i ust.5, i wydanych decyzjach,  
o których mowa w ust.6 i 7 zgodnie z art.37 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym.”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali pisemną informację 
Burmistrza o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.36 ust. 1-3 i ust.5, i wydanych 
decyzjach, o których mowa w ust.6 i 7 zgodnie z art.37 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wymóg przedstawienia informacji wynika  
z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi:  
"8. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia okresowo – odpowiednio do potrzeb, lecz 
co najmniej raz w roku – na sesji rady gminy informację o zgłoszonych żądaniach,  
o których mowa w art. 36 ust. 1–3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6  
i 7.". 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z radnych  
w sprawie tej informacji chce zabrać głos lub o coś zapytać. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
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 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. 
 
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 7 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy 
zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
10.2 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy 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. 
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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 9 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
radnych Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 
 
10.3 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy utworzenia ośrodka 
wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
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 również wydała opinię 
pozytywną. Tym niemniej komisja uważa, że należy dążyć do zorganizowania dowozu seniorów  
z terenów wiejskich Gminy Borne Sulinowo, aby również tej grupie osób nieaktywnych 
zawodowo umożliwić korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, a tym samym 
przeciwdziałać izolacji i marginalizacji osób starszych. 
 
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 11 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
10.4 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia zasad 
uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+. 
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. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler 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 13 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
uczestników w Klubie Senior+ została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 
 
10.5 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 4 przy ul. M. Reja 15A w m. Borne Sulinowo wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz 
udziałem w częściach wspólnych budynku i zabudowanej działce). 
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 15 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
10.6 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. uchwały Nr LII/552/2018, w której błędnie podano położenie nieruchomości: wpisano  
Al. Niepodległości 4F, a powinno być Al. Niepodległości 4E). 
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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 III/20/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
o zmianie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
10.7 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 1/247 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.  
Jednocześnie zgłosił uwagę do projektów uchwał ujętych w porządku sesji od pkt 10.7 do pkt 
10.13 (działki położone nad jeziorem Pile za pensjonatem „Marina”), żeby przed sprzedażą tych 
działek jednak zrobić drogę dojazdową, aby podnieść cenę sprzedaży i atrakcyjność działek. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że te projekty uchwał zostały przygotowane, aby 
wywołać procedurę możliwości sprzedaży działek. Jeden z oferentów, który planował zakup  
i wcześniej złożył wniosek, nie wspominał o takiej konieczności. Zainteresowany był zakupem,  
a dopiero później będą prowadzone rozmowy na ten temat. Wszystko będzie się toczyło w trakcie, 
muszą być puszczone instalacje i sieci do nieruchomości, które prawdopodobnie będą przebiegały 
w tej drodze, bo nie ma innej możliwości przebiegu. Docelowo ta droga może zostać zrobiona, jak 
te inwestycje zostaną zrealizowane. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jeszcze 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 19 do protokołu. 
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Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
10.8 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 1/248 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 III/22/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
10.9 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 1/249 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 23 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 



12 
 
 
 
10.10 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 1/250 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 25 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
10.11 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 1/251 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 27 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
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10.12 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 1/252 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 29 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
10.13 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 1/253 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 31 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
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10.14 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 300/2 w m. Krągi). 
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 III/28/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
10.15 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym w m. Uniemino 2, oznaczonej działką nr 68/2). 
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 35 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
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10.16 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
części tj. 1969 m2 z dz. nr 3/27 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 37 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 38 do 
protokołu. 
 
 
10.17 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
części tj. 111,44 m2 z dz. nr 66/1 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 39 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 40 do 
protokołu. 
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10.18 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
budynku magazynowo-garażowego usytuowanego na dz. nr 89/156 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 41 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 42 do 
protokołu. 
 
 
10.19 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 115/10 w m. Przyjezierze). 
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 43 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 44 do 
protokołu. 
 



17 
 
 
10.20 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
budynku magazynowo-garażowego usytuowanego na dz. nr 1/234 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 45 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 46 do 
protokołu. 
 
 
10.21 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
części budynku o pow. użytk. 800m2 wraz z gruntem, usytuowanego na dz. nr 7/76 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 47 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 48 do 
protokołu. 
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10.22 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2018 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację  programu). 
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 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. 
 
Uchwała Nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 50 do protokołu. 
 
 
10.23 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok 
(zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu). 
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 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 51 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo na 2018 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 52 do 
protokołu. 
 
 
10.24 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2019. 
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 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 53 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Borne Sulinowo na rok 2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 54 
do protokołu. 
 
 
10.25 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok. 
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 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 55 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/39/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 
2019 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
 
 
10.26 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 
2019-2023. 
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 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 57 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 58 
do protokołu. 
 
 
10.27 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja 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 59 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 60 do 
protokołu. 
 
 
10.28 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia planu 
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
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 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 61 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/42/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
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10.29 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok (dot. zwiększenia dochodów budżetu gminy  
o kwotę 309.642,48zł, zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 294.747,27zł, zwiększenia wydatków 
budżetu gminy o kwotę 14.895,21zł oraz dokonania zmian w planie dochodów i wydatków rachunków 
dochodów oświatowych jednostek budżetowych). 
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 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 63 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/43/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
 
 
10.30 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/44/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2018-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
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10.31 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Przypomniał, że radni 
otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały, o której mówiła Pani Burmistrz.  
Powyższa autopoprawka stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
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 z 
uwzględnieniem autopoprawki: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/45/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 70 i nr 71 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol ogłosił 5 minut przerwy.  
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady – w Sesji uczestniczyło 13 radnych.   
Następnie przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 
2019 rok.”. 
 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019. Po tym zwrócił się do 
Wiceprzewodniczącej RM Elżbiety Niepelt o przeczytanie treści projektu uchwały budżetowej. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elzbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019. 
 
Następnie Przewodniczący RM zwrócił się do Wiceprzewodniczącej RM Elżbiety Niepelt  
o przeczytanie treści uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie dotyczącej wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Borne Sulinowo 
na 2019 rok. 
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Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeczytała treść uchwały Nr CDXXXIII.745.2018 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2018 r.  
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 72 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 2019 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

„Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. analizowała projekt budżetu 
Gminy Borne Sulinowo na 2019 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 nie jest budżetem zrównoważonym, 
bo dochody budżetowe przewyższają wydatki. 

Planowane dochody gminy w 2019 roku zamkną się kwotą 48.686.186,00zł, a wydatki na 
poziomie 45.852.854,00zł, co daje nadwyżkę budżetową w kwocie 2.833.332,00zł, która zostanie 
przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. 

Zdaniem komisji proponowany budżet uwzględnia najważniejsze i najpilniejsze potrzeby 
w zestawieniu z możliwościami finansowymi gminy i w sposób stabilny zabezpiecza 
funkcjonowanie podległych gminie jednostek organizacyjnych. Ponadto opracowany projekt 
budżetu gminy na rok 2019 przedstawia realne możliwości finansowe w zakresie realizacji 
podstawowych zadań gminy, w tym zadań inwestycyjnych. 

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, który wynosi 
6,84% przy dopuszczalnym 7,25%, świadczy o tym, że zadłużenie gminy jest na bezpiecznym 
poziomie. 

Komisja Rozwoju nie wprowadza żadnych poprawek do projektu budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2019.  

Proponowany budżet uwzględnia finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań 
przewidzianych do realizacji w Gminie Borne Sulinowo w 2019 roku w zakresie działania 
komisji.  
 Biorąc pod uwagę występujące uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej 
samorządu oraz stan zobowiązań finansowych gminy na koniec 2018 roku, Komisja 
Rozwoju przy 5 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Gminy 
Borne Sulinowo na 2019 rok.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 73 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 „Przedstawiony przez Burmistrza Bornego Sulinowa projekt budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2019 rok po stronie dochodów zakłada: 
- dochody własne w wysokości   21.071.540,00 zł 
- subwencje w wysokości               12.730.913,00 zł 
- dotacje      11.669.512,00 zł 
- środki pochodzące z budżetu Unii  
      Europejskiej            3.214.221,00 zł 
Ogółem dochody stanowią kwotę                         48.686.186,00 zł  
w tym: 
- dochody bieżące     43.453.756,00 zł 
- dochody majątkowe      5.232.430,00 zł. 
Po stronie wydatków Burmistrz proponuje: 
-     na wydatki bieżące              40.167.729,00 zł 
- na wydatki majątkowe      5.685.125,00 zł                              
Ogółem wydatki stanowią kwotę               45.852.854,00 zł. 
 
Projekt budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 2.833.332,00 zł, która zostanie przeznaczona 
na spłatę rat kredytów i pożyczek. 
 
Planowane dochody gminy na 2019 rok w kwocie 48.686.186,00zł w stosunku do 
przewidywanego wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok w wysokości 47.068.942,00zł  
są większe o 1.617.244,00zł, co stanowi wzrost o 3,44%. 
 
Planowane wydatki budżetowe na 2019 rok w kwocie 45.852.854,00zł w stosunku do 
przewidywanego wykonania wydatków za 2018 rok są wyższe o 345.657,00zł, co stanowi wzrost 
o 0,76%. 
 
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. 
 

W 2019 roku nie planuje się zaciągnąć kredytu ani pożyczki na inne cele. 
 
Projekt budżetu uwzględnia spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 
2.833.332,00zł.  
 
Komisja przeanalizowała poszczególne źródła dochodów budżetu gminy zawarte  
w załączniku do uchwały budżetowej.  
 
Przeanalizowała również wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. 

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące wynoszą 40.167.729,00zł, co stanowi 88% ogółu 
wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 5.685.125,00 zł, co stanowi 12% ogółu 
wydatków.  
Komisja zapoznała się też z zadaniami inwestycyjnymi proponowanymi do wykonania  
w 2019 roku, które zostały ujęte w wydatkach budżetowych w poszczególnych działach 
klasyfikacji budżetowej. Na 2019 rok zaplanowano 23 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 
5.685.125,00zł, w tym 17 zadań przewidzianych do realizacji wynika z Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego bądź są to inwestycje kontynuowane, natomiast 6 zadań to nowe inwestycje. 
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Komisja zapoznała się także z przedłożonym projektem uchwały o zmianie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo, która wraz z załącznikami została opracowana na lata 2019-
2030. 
Wartości, które przyjęto w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2019, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych  
z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. 
Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ustawy 
o finansach publicznych nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań 7,25%, 
bowiem na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6,84%  
W wyniku analizy poszczególnych składników projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 
2019 rok oraz projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2019-2030, Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag i wydała opinię 
pozytywną. 
Opinia komisji została wydana w drodze głosowania - za głosowało 5 członków komisji.  
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza wnioskuje do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
o uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok oraz zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030 w wersji zaproponowanej 
przez Burmistrza Bornego Sulinowa.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol stwierdził, że do projektu uchwały budżetowej komisje 
Rady Miejskiej nie zgłosiły żadnych zmian.  
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 
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 2019: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 75 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Uchwalenie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030.”. 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 
2019-2030. Po tym zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RM Dariusza Palickiego o przeczytanie 
treści projektu przedmiotowej uchwały. 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Palicki przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do Wiceprzewodniczącego 
RM Dariusza Palickiego o zapoznanie z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2019-2030. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Palicki przeczytał treść uchwały Nr CDXXXIII.746.2018 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2018 r.  
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 77 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 2019-2030: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 78 do protokołu. 
 
Uchwała Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2019-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 79 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 13. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że kolejna sesja odbędzie się 7 lutego 2019 r. 
(czwartek) o godz. 14.30. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
1) uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2019 rok; 
2) zatwierdzenie planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej na 2019 rok. 
 
Następnie złożył na ręce Pani Burmistrz dla wszystkich pracowników Urzędu, wszystkim paniom 
i panom radnym oraz mieszkańcom Bornego Sulinowa najserdeczniejsze życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Życzył pomyślności i szczęścia 
zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. 
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Burmistrz Dorota Chrzanowska skierowała do radnych życzenia wszystkiego najlepszego, wielu 
sił, wytrwałości, a także aby w domach przy stołach nie zabrakło nikogo na kogo czekają, których 
bardzo kochają. Życzyła, aby te święta były spokojne i rodzinne, a w nowym nadchodzącym roku 
wielu sił, pomysłów, a także wielu inwencji twórczych. 
 
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 III Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.00 do godz. 16.00. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


