
                 Borne Sulinowo, dnia 6 grudnia 2017 r. 
   Przewodniczący 
    Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie    
 

 
I N F O R M A C J A  

 
 
 Zawiadamiam, że XLI Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbędzie się  
w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XL/2017 z 30.11.2017 r.). 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja 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 2018; 
2) zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (w kwocie 
1.200.000,-zł); 

3) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego 
zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo (w kwocie 100.000,-zł). 

 
11. Uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 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 2018-
2030: 
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030; 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o zmianie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030; 
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030. 
 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
/-/ Dariusz Czerniawski 


