
Borne Sulinowo, dnia 14 grudnia 2022 r. 

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie 

Informacja 

Zawiadamiam, że  51. Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbędzie się w dniu 29 

grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

Uprzejmie informuję, że przebieg sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. będzie można oglądać za 

pośrednictwem transmisji video na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Złożenie gratulacji i wręczenie dyplomów utytułowanym zawodnikom z Uczniowskiego 

Klubu Sportowego  Taekwondo w Bornem Sulinowie. 

3. Wnioski o zmianę porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr L/2022 z 24.11.2022 r.). 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

między sesjami. 

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał. 

7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 

8. Wolna Trybuna. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia 

kredytów i pożyczek w roku 2023; 

2) zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne 

Sulinowo na 2023 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (w kwocie 5.200.000,00zł); 



3) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Przebudowa i 

wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łubowie” (w kwocie 284.693,00zł); 

4) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. 

„Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nabrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie” (w kwocie 

92.981,00zł); 

5) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Przebudowa 

drogi gminnej w Juchowie” (w kwocie 572.670,00zł); 

6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dotyczy nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 56/2 w miejscowości Borne Sulinowo); 

7) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dotyczy lokalu 

mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym położonego przy ul. Mikołaja Reja 15A w 

miejscowości Borne Sulinowo); 

8) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2023. 

10. Uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;  

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Borne 

Sulinowo na 2023 rok; 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok; 

4) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady; 

5) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji 

Budżetowo-Gospodarczej; 

6) przedstawienie stanowiska Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie zmian postulowanych w 

opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej; 

7) 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; 

8) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie; 



9) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

11. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2023-

2034: 

1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Borne Sulinowo na lata 2023-2034; 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2023-2034; 

3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2023-2034. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Ustalenie terminu następnej sesji. 

15. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

/-/ Mariusz Gorgol 


