
                 Borne Sulinowo, dnia 18 września 2018 r. 
   Przewodniczący 
    Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie    

 
 
 
 

I N F O R M A C J A 
 

  
Zawiadamiam, że LI (51) Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbędzie się  

w dniu 27 września 2018 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 protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XLVIII/2018 z 27.06.2018 r., 

Nr XLIX/2018 z 3.08.2018 r. i Nr L/2018 z 6.09.2018 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. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 roku.  
10. Informacja Burmistrza na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  

z o.o. w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności. 
11. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2018 roku. 
 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 564m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 277/3  
w m. Silnowo); 

2) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 235m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 277/3  
w m. Silnowo); 

3) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 1182m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 3/27 w m. Borne Sulinowo); 

4) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 128m2 z nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1/2  
w m. Borne Sulinowo); 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 800m2 z nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 43/15  
w m. Borne Sulinowo); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 600m2 z nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 4/9  
w m. Borne Sulinowo); 

7) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo; 
8) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowej instytucji kultury Gminy 

Borne Sulinowo działającej pod nazwą „Ośrodek Kultury w Bornem Sulinowie”; 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie; 
10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych  

w Gminie Borne Sulinowo; 



11) powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Odpadami spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy Borne Sulinowo  
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
wykonawczej; 

12) powierzenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa uprawnienia do ustalenia wysokości opłaty za 
korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej; 

13) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
14) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok; 
15) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 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 
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