
Borne Sulinowo, dnia 21 listopada 2019 r. 
   Przewodniczący 
    Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie    
 
 
 
 

I N F O R M A C J A 
 
 
  

Zawiadamiam, że XV Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbędzie się  
w dniu 28 listopada 2019 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 XIII/2019 z 30.10.2019 r. i Nr 

XIV/2019 z 8.11.2019 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. Opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku dotycząca potrzeb w zakresie wykonywania 
pracy przez skazanych oraz informacja o podmiotach wyznaczonych, obowiązanych do 
przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy w roku 2020. 

11. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku dotycząca analizy oświadczeń 
majątkowych za 2018 rok. 

 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo; 

2) zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz 
nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których Gmina Borne Sulinowo jest organem prowadzącym; 

3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. 
Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie; 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 51/20 w miejscowości Jeleń); 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Borne Sulinowo; 



6) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; 

7) Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 
rok; 

8) ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek 
pomocniczych gminy; 

9) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
10) zwolnień w podatku od nieruchomości; 
11) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok. 

 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
/-/ Mariusz  Gorgol 

 


