
Protokół Nr XLI/2006
z uroczystej sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 02 czerwca 2006 roku
w godz. od 1600 do 1815

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (nieobecni radni - Andrzej 
Kubiak oraz Mariusz Szczepaniak).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Zastępca Burmistrza – Elżbieta Pawlak, Skarbnik 
Gminy, nominowani do nagrody „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”, 
pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek podporządkowanych, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi, sołtysi oraz mieszkańcy miasta 
- lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który 
powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Referat okolicznościowy Przewodniczącego Rady.
4. Uroczyste wręczenie medali z okazji 50 – lecia ślubu.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)   nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” dla Zespołu 

Folklorystycznego Borkowiacy
b) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” dla Pani 

Barbary Latosińskiej
c) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” dla Pana 

Gabriela Szczepaniaka
d) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego
e) zmian w budżecie
f) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/180/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 

17 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
Borek Wlkp.

6. Zakończenie. 
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Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady  zapytał, czy 
radni mają uwagi.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.
W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został 
przyjęty do realizacji.

Ad.3. Referat okolicznościowy Przewodniczącego Rady.
Referat okolicznościowy przedstawił Przewodniczący Rady, stanowi on 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Uroczyste wręczenie medali z okazji 50 – lecia ślubu.
 W tym punkcie wręczono medale parom małżeńskim obchodzącym 

jubileusz 50 –lecia pożycia małżeńskiego:
1) Stefanii i Mieczysławowi Galusińskim zam. Borek Wlkp.
2) Krystynie i Ignacemu Szatkowskim zam. Borek Wlkp.
3) Irenie i Franciszkowi Woźniak zam. Siedmiorogów Pierwszy 

Ad.5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)   nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” dla 

Zespołu Folklorystycznego Borkowiacy

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały 
wraz z opinią uzasadniającą nadanie odznaki ”Zasłużony dla Gminy Borek 
Wlkp.” w powyższej sprawie.

Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały, wobec powyższego 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLI/284/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.

b) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” dla Pani 
Barbary Latosińskiej

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały wraz 
z opinią uzasadniającą nadanie odznaki ”Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 
w powyższej sprawie.

Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały, wobec powyższego 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
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Uchwała Nr XLI/285/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.

c) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” dla Pana 
Gebriela Szczepaniaka

Marek Rożek – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały wraz 
z opinią uzasadniającą nadanie odznaki ”Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 
w powyższej sprawie.

Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały, wobec powyższego 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLI/286/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.

d) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały.
Następnie Zastępca Burmistrza – Elżbieta Pawlak poinformowała, że na 
podstawie powyższej uchwały Gmina Borek Wlkp. udzieli pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Gostyńskiego polegające na ułożeniu odcinka chodnika w ciągu 
drogi powiatowej w Borku Wlkp. na ul. Zdzież.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLI/287/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.

e) zmian w budżecie

Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń wobec powyższego przeprowadzono głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLI/288/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.
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f) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/180/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
     z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLI/289/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.

Ad.6. Zakończenie. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XLI sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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