
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXXIII/2013  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 12 września 2013 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 12 września 2013 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, Radcę 
Prawnego Tomasza Wilickiego oraz panie i panów radnych.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali porządek dzisiejszych 
obrad wraz z projektami uchwał. Po tym zapytał, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 12 września 2013 r. przedstawiał 
się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 
"Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska 
wielofunkcyjnego"; 

2) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok; 
3) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2013-2030; 
4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

mieszkalnego nr 5 przy Al. Niepodległości 46A w Bornem Sulinowie); 
5) dzierŜawy na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 

(dot. kolejnej dzierŜawy części tj. 130 m2 z nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką  
Nr 239 o pow. 0,1100 ha, połoŜonej w miejscowości Łubowo); 

6) ustalenia regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie. 
 

3.   Zamknięcie obrad. 
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Ad 2. 
Podjęcie uchwał. 
 
2.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "Rewitalizacja Bornego Sulinowa 
poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego". Po tym zwrócił się do 
przewodniczących Komisji  BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIII/413/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 września 2013r. 
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
pt. "Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska 
wielofunkcyjnego" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
2.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok. Po tym zwrócił się do przewodniczących 
Komisji  BudŜetowo-Gospodarczej  i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie proponowane zmiany w budŜecie gminy na 2013 rok, których opiniowanie naleŜy do 
zakresu działania komisji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 



3 
 

 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIII/414/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 września 2013r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
2.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIII/415/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 września 2013r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2013-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
2.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego nr 5 przy 
Al. Niepodległości 46A w Bornem Sulinowie). Poinformował, Ŝe w uzasadnieniu do projektu 
uchwały jest pomyłka dotycząca powierzchni mieszkania, albowiem podano 46,50 m2, a powinno 
być 78,60 m2. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIII/416/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 września 2013r. 
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
2.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy części tj. 130 m2 z nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 239 o pow. 0,1100 ha, 
połoŜonej w miejscowości Łubowo). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIII/417/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 września 2013r. 
w sprawie dzierŜawy na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
2.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia 
regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o 
opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ wydała opinię 
pozytywną o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIII/418/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 września 2013r. 
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 9 i nr 10 do protokołu. 
 
 
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował zebranych, Ŝe na 
najbliŜszą sesję zaprosił prezesów zarządów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem 
Sulinowie i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Szczecinku w sprawie śmieci, Ŝeby 
poznać szczegóły odnośnie wdraŜania nowego systemu gospodarki odpadami. Powiedział, Ŝe ze 
swoich obserwacji i z tego co przekazują mieszkańcy wynika, Ŝe jest jeszcze okres przejściowy. 
Chciałby, Ŝeby radni wykorzystali obecność w sesji prezesów i przekazali spostrzeŜenia ze swoich 
terenów. 
 
 
Ad 3. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XXXIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 14.40. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


