
Protokół  Nr XIV/2007 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 6 grudnia 2007 roku

w godz. od 1630 do 2030

W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecni radni: 
Irena Rozwora, Andrzej Kubiak oraz Mieczysław Kowalski – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, kierownicy jednostek 
podporządkowanych, dyrektorzy szkół, dyrektor Przedszkola Samorządowego 
w Karolewie, radni powiatu gostyńskiego oraz sołtysi - 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 12 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. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) powiadomienia Sekretarza Gminy Borek Wlkp. i Skarbnika Gminy Borek 
Wlkp.  o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby 

     w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z tymi organami w okresie 
     od 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990 roku,

b) likwidacji gminnej jednostki budżetowej,

c) zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.,

d) zasad i okoliczności stosowania herbu, flagi i sztandaru Gminy Borek Wlkp.,
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e) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę do 
naliczania podatku rolnego na 2008 rok na terenie gminy Borek Wlkp.,

f) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.,

g)   ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy 
     Borek Wlkp.,

h) współdziałania z Gminą Jarocin,

i) zmiany uchwały NR IV/16/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
     z  dnia 25 stycznia 2007 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego       
     Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
     na rok 2007,

j) zmiany uchwały NR IV/17/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia  
   25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu   
   Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007,

k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008,

l) uchwalenia programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku 
publicznego na rok 2008,

ł)  rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla   
   nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
    i sposobu przyznawania tych świadczeń,

m) ustaleniu regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe  
   warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
   funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
   i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
   doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzeni w roku 2008,

n) opłaty od posiadania psów oraz zwolnień  od tej opłaty,

o) zmian budżetu i w budżecie,

p) finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię 
elektryczną.
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8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. 
10. Zakończenie.

Następnie zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego harmonogramu.

Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Po czym głos zabrał Burmistrz wnioskując o wycofanie  pkt.7 m) projektu 
uchwały w sprawie ustaleniu regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczani
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzeni w roku 2008, celem 
szczegółowego przeanalizowania.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady o przegłosowanie 
zgłoszonego wniosku.
Za wycofaniem w/w projektu uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił pkt 7. porządku obrad po 
wprowadzonej zmianie:

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) powiadomienia Sekretarza Gminy Borek Wlkp. i Skarbnika Gminy 
    Borek Wlkp.  o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub 

służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z tymi organami  
     w okresie od 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990 roku,

b) likwidacji gminnej jednostki budżetowej,

c) zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.,

d) zasad i okoliczności stosowania herbu, flagi i sztandaru Gminy Borek Wlkp.,

e) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę do 
naliczania podatku rolnego na 2008 rok na terenie gminy Borek Wlkp.,

f) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.,

g) ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy 
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     Borek Wlkp.,

h) współdziałania z Gminą Jarocin,

i) zmiany uchwały NR IV/16/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
     z  dnia 25 stycznia 2007 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego       
     Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
     na rok 2007,

j) zmiany uchwały NR IV/17/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia  
   25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu   
   Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007,

k)przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008,

l) uchwalenia programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku 
publicznego na rok 2008,

ł)  rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla   
   nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
    i sposobu przyznawania tych świadczeń,

m) opłaty od posiadania psów oraz zwolnień  od tej opłaty,

n) zmian budżetu i w budżecie,

o) finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię  
    elektryczną.

Za  przedstawionym porządkiem obrad głosowało 13 radnych, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do 
realizacji.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora.
Radny przedstawił następujące sprawy:
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1) W ramach ratownictwa medycznego od stycznia 2008 roku w Borku 
Wlkp. będzie stacjonowała karetka pogotowia.

2) Z funduszy Starostwa Powiatowego przeznaczono:
-  2 tys. zł na działalność statutową UKS.
- na zakup bluz dla Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka” w Borku Wlkp.
3) Odbyły się Powiatowe Dni Wolontariusza, trzy osoby z gminy Borek 
Wlkp. zostały wyróżnione

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności powiatu Przewodniczący Rady 
otwarł dyskusję w tym temacie.

Głos zabrał mieszkaniec Borku Wlkp. – Janusz Szafraniak, który zwrócił uwagę, 
że na stronie internetowej nie ma wymienionych lokalnych przedsiębiorców 
oraz rodzaju prowadzonych działalności na terenie gminy Borek Wlkp.

Wicestarosta Janusz Sikora zaprosił Janusza Szafraniaka oraz wszystkich 
zainteresowanych na debatę pt. ”Rynek pracy i przedsiębiorczość w powiecie 
gostyńskim”, które odbędzie się w Sali Starostwa Powiatowego w Gostyniu dnia 
11 grudnia br. o godz. 1300. 

Innych uwag w tym temacie nie zgłoszono.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma uwagi do 
przedstawionego sprawozdania.

Mieszkaniec Borku Wlkp. – Janusz Szafraniak prosił o wyjaśnienie 
następujących spraw:
1) dlaczego dwa tygodnie przed rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. 

„Kompleksowa wymiana oświetlenia na ul. Rynek w Borku Wlkp.” zostały 
rozpoczęte prace,

2) dlaczego osoba, która wygrała przetarg na w/w zadanie zatrudnia 
podwykonawcę, a w przetargu było zaznaczone, że nie wolno tak robić,

3) dlaczego na stronie internetowej Borku Wlkp. Nie ma wstawianych 
planowanych przetargów

Wyjaśnień udzielił Burmistrz, informując, że nie wie, aby ktokolwiek 
wykonywał prace przed rozstrzygnięciem przetargu. Ponadto poinformował, że 
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zadanie pn .”Kompleksowa wymiana oświetlenia” realizuje ENEA, natomiast 
wykonawcą z ramienia Gminy jest Zakład Elektryczny – Marian Stamierowski.

Janusz Szafraniak zapytał jaka jest cena kabla zakupiona do wykonania przy 
realizacji w/w  zadania.

Burmistrz stwierdził, że przetarg określa się na całą inwestycje, natomiast cena 
poszczególnych materiałów nie jest określana.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją.
Następnie zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do protokołu z XIII sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XIII sesji Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła interpelacja radnej Róży Jędrosz dotycząca wyjaśnienia regulaminu 
przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej w placówkach 
oświatowych.
Interpelacja wraz z pismem Ogniska ZNP przy Zespole Szkół im. Powstańców 
Wlkp. w Borku Wlkp. stanowi załącznik 4 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) powiadomienia Sekretarza Gminy Borek Wlkp. i Skarbnika Gminy 
Borek Wlkp.  o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy 
lub służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z tymi 
organami w okresie od 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990 roku

Przewodniczący Rady Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.

Żadnych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XIV/ 83 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) likwidacji gminnej jednostki budżetowej

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.

Radny Marek Rożek wnioskował o wyjaśnienie kto przejmuje z dniem 
jutrzejszym zadania tej jednostki.

Burmistrz poinformował, że likwidacja ZEAS będzie z dniem 31 grudnia br., 
a w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół oraz osobami 
zainteresowanymi celem omówienia szczegółów.

Redaktor gazety ”Życie Gostynia” Cezary Warczak zapytał jakie jest 
uzasadnienie likwidacji GZEAS.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz informując, że wnioskuje o likwidację wskazanej 
jednostki ponieważ, jest to oddanie kompetencji dyrektorom szkół, gdyż oni są 
dysponentami budżetów.

Redaktor „Życia Gostynia” zapytał dlaczego wobec powyższego wcześniej nie 
była taka decyzja podjęta.

Burmistrz stwierdził, że od pierwszej kadencji informował dotychczasową 
Kierownik Śp. Barbarę Dajewską o tym, że jeżeli ona przejdzie na emeryturę 
lub z innego powodu zrezygnuje z tej funkcji, to GZEAS zostanie 
zlikwidowany.

Mieszkaniec Borku Wlkp.  Janusz Szafraniak zapytał, czy na miejsce 
zlikwidowanej jednostki powstanie inna.

Odpowiedzi w tym zakresie udzielił Przewodniczący Rady informując, że 
w miejsce zlikwidowanej nie powstanie inna jednostka.

Radny Leszek Dajewski uważa, że w Gminie powinna być osoba zajmująca się 
sprawami oświaty, ponieważ nie wszystkie obowiązki mogą przejść do szkół.

Burmistrz wyjaśnił, że w Urzędzie jest wyznaczony pracownik, któremu zostaną 
przekazane obowiązki związane z oświatą.
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Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie Barbara Wawrzyniak 
stwierdziła, że księgowym z likwidowanej jednostki proponuje się  „częściowe” 
zawarcie umów, co będzie jeżeli ich nie podpiszą.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak poparł pytanie przedmówcy, 
ponadto dodał, że księgowe z tejże jednostki zgłaszają obawy o zmianę 
warunków pracy „na gorsze”.

Burmistrz wyjaśnił, że w tym temacie będą prowadzone rozmowy. 
W likwidowanej jednostce są zatrudnione dwie księgowe i będą miały 
zaproponowane te same warunki płacowe.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał jakie są opinie poszczególnych 
Komisji Rady.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 
Szczepaniak poinformował, że w tym temacie nie było dyskusji n posiedzeniu 
Komisji. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -  Róża Jędrosz poinformowała, 
że Komisja w sprawie podjęcia w/w uchwały wyraziła opinię pozytywną.

Po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że każda szkoła będzie miała swoją 
księgową, co będzie lepszym rozwiązaniem dla szkół. Następnie zaapelował do 
Burmistrza aby pracownicy po zlikwidowanym GZEAS nie miały gorszych 
warunków zatrudnienia.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny, 3 radnych 
wstrzymało się od głosowania 
Uchwała Nr XIV/84 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.

Roman Kręciołek Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie, po czym poprosił o opinię Komisji.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 
Szczepaniak poinformował, że w tym temacie Komisja nie przeprowadziła 
głosowania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -  Róża Jędrosz poinformowała, 
że Komisja w/w sprawie wyraziła opinię pozytywną.
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Uwag nie zgłoszono wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/85 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d) zasad i okoliczności stosowania herbu, flagi i sztandaru Gminy 
     Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie.

Radny – Marek Rożek zgłosił wniosek zmiany zapisu w § 2, pkt.2 ppkt 3) „flaga 
bierze udział” na zapis „flaga jest używana”. Radny dodał także, że niejasny jest 
zapis § 4 ”O użyciu herbu, flagi i sztandaru decyduje Burmistrz Borku Wlkp.” 
tzn., że wcześniejszy opis zasad i okoliczności jest wg tego niepotrzebny, winno 
być „w innych okolicznościach jest wskazana decyzja Burmistrza”.

Sekretarz Gminy stwierdziła, że projekt uchwały był konsultowany z Radcą 
Prawnym. Dodała także, że Burmistrz jako kierownik jednostki powinien być 
decydentem w sprawie użycia herbu, flagi i sztandaru gminy i przedstawiony 
zapis jest prawidłowy.

Radny Marek Rożek dodał, że nie podważa opinii Radcy Prawnego, jednak 
uważa, że projekt uchwały winien być inaczej zredagowany.

Sekretarz Gminy uważa, że zapis w projekcie uchwały umożliwia mieszkańcom 
zapoznanie z zasadami i okolicznościami stosowania herbu, flagi i sztandaru. 

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z kwestiami spornymi 
w zapisie proponuje wycofać w/w projekt z porządku sesji.

Za wycofaniem projektu uchwały w sprawie zasad i okoliczności stosowania 
herbu, flagi i sztandaru Gminy Borek Wlkp. głosowało 10 radnych, 1 radny był 
przeciwny i 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Radny Tadeusz Jańczak wnioskował o zobligowanie przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do przegłosowania zgłaszanych na 
posiedzeniach wniosków.
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e) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako   
          podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 rok na terenie gminy 
          Borek Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady 
Roman Kręciołek.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 
Szczepaniak poinformował, że w tym temacie Komisja nie przeprowadziła 
głosowania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -  Róża Jędrosz poinformowała, 
że Komisja w/w sprawie nie zajęła stanowiska.

Następnie radny Marian Łuczak przedstawił stawki podatku z ościennych gmin, 
po czym poinformował, że w ubiegłym roku stawki podatku w gminie Borek 
Wlkp. były najwyższe i na rok 2008 również proponuje się stawkę jedną 
z wyższych w powiecie. Ponadto radny poinformował, że rolnik posiadający 24 
ha przeliczeniowe gruntów zapłaci w ciągu roku o ponad 800 zł więcej podatku 
w stosunku do roku 2007.
Radny wnioskował o obniżenie średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej 
jako podstawę do naliczania podatku rolnego z kwoty 58,29 zł na kwotę 45 zł.

Po czym radny Marek Rożek zapytał jaka byłaby sytuacja prawna bez podjęcia 
uchwały w w/w sprawie.

Przewodniczący Rady poinformował, że podjęcie w/w uchwały jest podstawa do 
naliczenia i podjęcia uchwały w sprawie budżetu na rok 2008. Ponadto 
Przewodniczący Rady stwierdził, że opina Wielkopolskiej Izby Rolniczej do 
proponowanej stawki była negatywna, dodał także, że wszystkie gminy do 
swoich propozycji również otrzymały opinie negatywną. Przewodniczący 
stwierdził, że obniżenie stawki podatku rolnego będzie skutkowało rezygnacją 
z wielu inwestycji. Następnie poddał pod głosowanie wniosku radnego Mariana 
Łuczaka oraz propozycji zawartej projekcie uchwały.

Za obniżeniem średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę do 
naliczania podatku rolnego z kwoty 58,29 zł na kwotę 45 zł głosowało 6 
radnych, za 50 zł nikt z radnych nie głosował, natomiast 6 radnych wstrzymało 
się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie, 
gdzie jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 rok przyjęto 45 zł.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny, 3 radnych 
wstrzymało się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/86 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 
Tomasz Szczepaniak.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 
Szczepaniak poinformował, że w tym temacie Komisja nie przeprowadziła 
głosowania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -  Róża Jędrosz poinformowała, 
że Komisja w/w sprawie wyraziła opinię pozytywną.

Po czym Przewodniczący Rady poprosił o uzasadnienie projektu uchwały.
Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy nieruchomości gruntowej 
o powierzchni 1,66 ha położonej w Borku Wlkp. w sąsiedztwie BIOPAL. 
Nieruchomość ta zostanie zbyta w przetargu ustnym. Burmistrz dodał, że firma 
BIOPAL na wskazanej nieruchomości ma zaprojektowany biurowiec i jest 
zainteresowana jej kupnem. Ponadto poinformował, że dzięki tejże firmie 
miasto może wiele zyskać.

Mieszkaniec Borku Wlkp. Janusz Szafraniak zapytał czy przetarg na w/w 
nieruchomość będzie ogłoszony na stronie internetowej miasta Borku Wlkp., 
czy w BIP. Dodał także, że przedsiębiorcy nie odczuwają aby nasza gmina się 
rozwijała.

Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/87 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

g) ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy 
     Borek Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady 
Roman Kręciołek.

11



Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 
Szczepaniak poinformował, że w tym temacie Komisja nie przeprowadziła 
głosowania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -  Róża Jędrosz poinformowała, 
że Komisja w/w sprawie wyraziła opinię pozytywną.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec 
powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/88 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

g) współdziałania z Gminą Jarocin

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 
Szczepaniak poinformował, że w tym temacie Komisja nie przeprowadziła 
głosowania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -  Róża Jędrosz poinformowała, 
że Komisja w/w sprawie wyraziła opinię pozytywną.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/89 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

i) zmiany uchwały NR IV/16/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
     z  dnia 25 stycznia 2007 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego       
     Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
     na rok 2007

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady 
Roman Kręciołek.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 
Szczepaniak poinformował, że w tym temacie Komisja nie przeprowadziła 
głosowania.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -  Róża Jędrosz poinformowała, 
że Komisja w/w sprawie wyraziła opinię pozytywną.

Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/90 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

j) zmiany uchwały NR IV/17/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia  
   25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu   
   Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

Powyższy projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 
Tomasz Szczepaniak.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 
Szczepaniak poinformował, że w tym temacie Komisja nie przeprowadziła 
głosowania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -  Róża Jędrosz poinformowała, 
że Komisja w/w sprawie wyraziła opinię pozytywną.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/91 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2008

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady 
Roman Kręciołek.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 
Szczepaniak poinformował, że w tym temacie Komisja nie przeprowadziła 
głosowania.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -  Róża Jędrosz poinformowała, 
że Komisja w/w sprawie wyraziła opinię pozytywną.

Redaktor „Życia Gostynia” Cezary Warczak zapytał czy tylko zajęcia 
pozalekcyjne będą dofinansowane  z w/w programu.

Radna Róża Jędrosz poinformowała, że w ubiegłorocznym programie 
zaznaczony był czas odbywania zajęć, na które było dofinansowanie, natomiast 
w programie na 2008 rok wykreślono godziny, jednak muszą to być zajęcia 
pozalekcyjne. 

Przewodniczący Rady uważa, że zajęcia lekcyjne powinny odbywać się 
w obowiązującym wymiarze, natomiast inne zajęcia należy odbywać w dni 
wolne od nauki bądź po zajęciach lekcyjnych.  

Redaktor gazety „Życie Gostynia” – Cezary Warczak zapytał także czy imprezy 
o szczególnym znaczeniu mogą liczyć na dofinansowanie z w/w programu np. 
„Bieg żaka”. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w programie nie ma takiego zapisu, po 
czym wnioskował o ponowne przeanalizowanie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2008.

Radny Mieczysław Dębowiak uważa, że należy zasięgnąć opinii dyrektorów 
szkół w tym temacie, ponieważ oni są organizatorami tych imprez. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Krzysztof Baska poinformował, że 
rodzice uczniów są przeciwni, aby dzieci po sześciu lekcjach odbywały jeszcze 
cztery godziny biegania. Dyrektor proponował aby przeanalizować 
przedstawiony program i uwzględnić przedstawione uwagi.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zajęcia pozalekcyjne, to przede wszystkim 
dni wolne od nauki czyli soboty i niedziele. 

Burmistrz przypomniał, że środki z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
nie są do wspierania imprez szkolnych tylko ogólnogminnych. Natomiast 
imprezy szkolne mogą być dofinansowane z budżetu szkoły.

Radny Marek Rożek zgadza się z przedmówcami. Ponadto uważa, że są to 
środki, które można dodatkowo wykorzystać na dofinansowanie imprez 
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szkolnych i wnioskował o  dopisanie w programie  „oraz w czasie wolnym od 
zajęć dydaktycznych”. 
Następnie wnioskował o wycofanie projektu uchwały w w/w sprawie 
z porządku obrad celem jej szczegółowego dopracowania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. Władysław Hałas stwierdził, że 
imprezy pozalekcyjne jest to ograniczanie uczestnictwa uczniów, ponieważ 
dzieci trzeba dowieść do określonego punktu, co dla wielu jest problemem. 
Dyrektor uważa, że Komisja Oświaty,… powinna wystąpić do dyrektorów szkół 
i ustalić wspólny harmonogram imprez.

Burmistrz poinformował, że imprez nikomu nie można zabraniać, jednak nie 
wszystkie mogą otrzymać dofinansowanie z w/w programu. Realizacja 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii musi być zgodna z ustawą.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. zgadza się ze stanowiskiem 
Burmistrza jednak wnioskuje o większą współpracę w omawianym zakresie.

Radny Jan Wachowski uważa, że w programie jest wszystko ujęte, a pewnych 
spraw na siłę nie można zmieniać.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady stwierdził, że rani nie wnoszą żadnych uwag 
do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Redaktor Gazety „Życie Gostynia” – Cezary Warczak poinformował, że 
w programie na rok 2007 był taki sam zapis i nie wszystkie imprezy otrzymały 
dofinansowanie np. „Bieg żaka”.

Radna Róża Jędrosz stwierdziła, że dofinansowanie zależy od formy imprezy, 
a ostateczna decyzję w tym zakresie podejmuje Burmistrz.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tej sprawie i zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/92 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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l) uchwalenia programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2008,

Projekt uchwały w powyższe sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 
Tomasz Szczepaniak.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 
Szczepaniak poinformował, że w tym temacie Komisja nie przeprowadziła 
głosowania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -  Róża Jędrosz poinformowała, 
że Komisja w/w sprawie wyraziła opinię pozytywną.

Nikt w tym temacie głosu nie zabrał, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/93 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

ł)  rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla   
   nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
   i sposobu przyznawania tych świadczeń,

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Po czym Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Tomasz Szczepaniak poinformował, że w tym temacie Komisja nie 
przeprowadziła głosowania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -  Róża Jędrosz poinformowała, 
że Komisja w/w sprawie wyraziła opinię pozytywną.

Następnie radny Jan Wachowski wnioskował o wprowadzenie poprawki do § 6 
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. Władysław Hałas zapytał kto 
podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia w stosunku do dyrektorów szkół.

Krzysztof Baska – Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. stwierdził, że nie 
rozumie pytania przedmówcy, ponieważ dyrektor szkoły jest również 
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nauczycielem , a nauczycielowi przyznaje dyrektor. Dodał także, że powierzenie 
funkcji dyrektora podpisał Burmistrz.

Na zgłoszone pytanie Burmistrz odpowiedział humorystycznie twierdząc, że 
dyrektorzy szkół ubiegając się o w/w stanowisko przedstawiają zaświadczenie 
o dobrym stanie zdrowia.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak uważa, że zgłoszony przez 
radnego Jana Wachowskiego wniosek rozwiąże sprawę wypłaty świadczeń 
w związku ze złożonymi wnioskami.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził glosowanie nad zgłoszoną poprawką.
Za wprowadzeniem poprawki do projektu w/w uchwały głosowało 12 radnych.

Innych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
przedstawił projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki, po czym  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/94 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

m)  opłaty od posiadania psów oraz zwolnień  od tej opłaty

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Tomas Szczepaniak.
Następnie przedstawiono opinie Komisji Rady w tej sprawie.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 
Szczepaniak poinformował, że w tym temacie Komisja nie przeprowadziła 
głosowania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -  Róża Jędrosz poinformowała, 
że Komisja w/w sprawie wyraziła opinię pozytywną.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/95 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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n) zmian budżetu i w budżecie

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
w w/w sprawie.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o proponowanych zmianach budżetu 
i w budżecie, a mianowicie przedstawiła zmniejszenia po stronie  wydatków 
w poszczególnych rozdziałach:
- „Urzędy gmin” - zawieszenie wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika 
Urzędu Miejskiego w związku z przejściem tego pracownika na emeryturę 
w przyszłym roku
- „Zasiłki i opłaty w naturze oraz składki i na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe” w związku ze zmniejszeniem bezrobocia
- „Obsługa papierów wartościowych”
- „Rezerwy ogólne i celowe”
- „ Dodatki mieszkaniowe”
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- „Pozostała działalność”

Radny  Marek Rożek zapytał do jakiej stopy spadło bezrobocie.
 
Burmistrz poinformował, że bezrobocie wśród mężczyzn spadło do „zera”, 
natomiast jest jeszcze mały problem z zatrudnieniem dla kobiet. Dodał także, że 
w Powiatowym Urzędzie pracy w Gostyniu jest 5,5% zarejestrowanych osób 
bezrobotnych.

Następnie radny Marek Rożek wnioskował o wyjaśnienie zmniejszenia w dziele 
853, rozdział 85395 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Skarbnik Gminy poinformowała, że do końca października br. czynne było 
Gminne Centrum Informacji, pozostałe oszczędności są proponowane na spłatę 
długi gminy. 

Innych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/96 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
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p) finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy 
   w energię elektryczną

Projekt uchwały w powyższe sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Tomasz Szczepaniak.
Burmistrz poinformował, że zadanie PN. „Kompleksowa wymiana oświetlenia 
miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta 
i gminy Borek Wlkp.- etap II” dotyczy dołożenia lamp i linek 
w miejscowościach poza ul. Rynek w Borku Wlkp. 

Mieszkaniec Borku Wlkp. – Janusz Szafraniak zapytał, dlaczego lokalni 
przedsiębiorcy nie będą mogli wykonać to zadanie, czy będzie ogłoszony 
przetarg np. na zakup materiałów i na wykonanie.

Burmistrz wyjaśnił, że ustawa o zamówieniach publicznych zabrania dzielenia 
wykonanie jednego zadania.

Janusz Szafraniak – mieszkaniec Borku Wlkp. zapytał, czy w związku 
z powyższym lokalni przedsiębiorcy mają zamykać swoją działalność. 

Radny Jan Wachowski wnioskował o zamknięcie dyskusji w tym temacie. 
Ponadto dodał, że każdy ma prawo przystąpić do przetargu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że przy każdym zadaniu inwestycyjnym na 
terenie naszej gminy zachęcaliśmy lokalnych przedsiębiorców do udziału w 
przetargach. 
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/97 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

W tym punkcie głos zabrała radna Róża Jędrosz, która poinformowała, że 
w związku z podjęciem uchwały w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych 
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń wycofuje 
wcześniej złożoną interpelację.
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Burmistrz stwierdził, że należy kilka pytań zawartych w interpelacji wyjaśnić: 
1) Rada Miejska zatwierdza środki w budżecie gminy na wszystkie zadania, 
2) na pytanie dlaczego nie został uchwalony regulamin przyznawania funduszu 
zdrowotnego, gdy ustawa likwidująca dawne zasady weszła w życie 
18.10.2006r. Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały może przygotować każdy 
radny oraz Burmistrz, 
3) obowiązek zatwierdzenia regulaminu przyznawania w/w świadczeń ciąży na 
Radzi Miejskiej,
4) Burmistrz dodał także, że nieznajomość przepisów nie zwalnia od 
odpowiedzialności.

  
W tym punkcie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak stwierdził, że 
zgłaszał brak regulaminu przyznawania tych świadczeń przed poprzednią sesją 
Rady, dodał także, że zgłaszał chęć pomocy przy sporządzeniu projektu 
uchwały, miał taki projekt, jednak Burmistrz poinformował, że projekt zostanie 
przygotowany przez pracownika GZEAS.

Sekretarz Gminy dodała, że niektórzy dyrektorzy szkół już wypłacili w/w 
świadczenia wobec powyższego zgłaszano konieczność podjęcia uchwały 
w w/w sprawie i taki projekt został sporządzony, jednak niektóre gminy uchwałę 
będą dopiero podejmowały w styczniu przyszłego roku.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

Redaktor „Życia Gostynia” Cezary Warczak poinformował, że zwróci się 
do mieszkańca Borku Wlkp. Janusza Szafraniaka celem wyjaśnienia zarzutów, 
dotyczących braku obiektywności oraz nie pisania o ważnych sprawach jakie 
mają miejsce na terenie naszej gminy. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że często uczestniczy w różnych spotkaniach 
i zawsze namawia lokalnych przedsiębiorców do łączenia się w grupy
 i przystępowania do przetargów. 

Radny Jan Wachowski przypomniał, że przetarg na budowę szkoły 
w Zimnowodnie wygrał GOSBUD, firma mogła zatrudniać podwykonawców, 
jednak wypowiedz Janusza Szafraniaka – właściciela sklepu elektrycznego 
w Borku Wlkp. była taka sama.

Radny Tadeusz Jańczak zapytał kto użytkuje grunt gminny za ogrodami 
działkowymi w Borku Wlkp. oraz za Składowiskiem Odpadów Komunalnych 
w Borku Wlkp. 
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Wyjaśnień udzielił Burmistrz informując, że grunt przy ogrodach działkowych 
ma w użyczeniu Zarządów Ogrodów „Stokrotka” w Borku Wlkp., natomiast 
grunt przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Borku Wlkp. wpływa do 
Gminy czynsz dzierżawny.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że ostatnia sesja Rady w roku 
2007 odbędzie się w dniu 28 grudnia tj. piątek, przedstawił wniosek 
mieszkańców ul. Dworcowej w Borku Wlkp. dotyczący naprawy drogi na tejże 
ulicy.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak poparł zgłoszony wniosek, 
dodał, że przeprowadził już wstępną rozmowę z wicestarostą w tej sprawie, 
ponieważ właścicielem drogi jest Powiat Gostyń.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło wystąpienie 
pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

W tym punkcie Burmistrz poinformował również, że od poniedziałku do piątku 
przy obwodnicy będzie możliwość otrzymania ziemi wraz z załadunkiem 
(transport we własnym zakresie). Ponadto poinformował, że odcinek drogi 
krajowej od ul. Głosiny do Skokówka przejdzie na własność gminy, 
nawierzchnia częściowo zostanie odnowiona przez firmę, która buduje 
obwodnicę.

Radny Leszek Dajewski zapytał czy zużyty sprzęt AGD jest jeszcze odbierany.

Burmistrz wyjaśnił, że odbywa się to dwa razy w roku i o kolejnym terminie 
zbiórki Urząd  Miejski będzie informował.

Redaktor „Życia Gostynia” skierował pytanie do Janusza Szafraniaka – 
przedsiębiorcy z Borku Wlkp.  jakie ważne sprawy nie były opisane w  gazecie, 
a miały miejsce.

Janusz Szafraniak odpowiedział, że sprawa dotyczy budowy szkoły 
w Zimnowodzie.

Innych uwag nie zgłoszono.
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Ad.11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek złożył wszystkim radnym oraz 
gościom najserdeczniejsze życzenia świąteczne i zakończył XIV sesję Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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