
Borne Sulinowo, dnia 16 listopada 2022 r. 

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie 

Informacja 

Zawiadamiam, że  50. Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbędzie się w dniu 24 

listopada 2022 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

Uprzejmie informuję, że przebieg sesji w dniu 24 listopada 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. Wnioski o zmianę porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XLIX/2022 z 27.10.2022 r.). 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

między sesjami. 

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

6. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 

7. Wolna Trybuna. 

8. Informacja na temat podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych z 

funduszy zewnętrznych. 

9. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne 

Sulinowo na 2022 rok. 



10. 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. 

11. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku dotycząca analizy oświadczeń 

majątkowych za 2021 rok. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie uroczystego uczczenia 100. rocznicy 

uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej); 

2) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (dot. nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa KOWR Oddział Terenowy w Koszalinie oznaczonej działką nr 

60/26 w miejscowości Radacz); 

3) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i 

przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 

nieruchomości nr 87/w miejscowości Borne Sulinowo); 

4) nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

(dot. nieruchomości nr 31/11 w obrębie Kucharowo); 

5) 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 2023 rok; 

6) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nobliny (ul. Spokojna); 

7) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Piława (ul. Gabrysiewo 

Park); 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy; 



10) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do LGD-

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM w ramach perspektywy 

unijnego finansowania na lata 2021 – 2027; 

12) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok.  

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Ustalenie terminu następnej sesji. 

16. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

/-/ Mariusz Gorgol 


