
Protokół  Nr II/2006 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 06 grudnia 2006 roku
w godz. od 1600 do 1800

W Sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni 
powiatowi 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 15 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 I sesji Rady.
4. Ślubowanie Burmistrza.
5. Sprawozdanie z Burmistrza o stanie gminy. 
6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej,
b) powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp.,
c) zmian budżetu i w budżecie,
d) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie położonym w rejonie ul. Sportowej w Borku Wlkp.

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10.Zakończenie.

1



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. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym 
prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z I sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Ślubowanie Burmistrza.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) objęcie urzędu Burmistrza Borku Wlkp. następuje 
z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej Borku Wlkp. ślubowania. Po czym 
poprosił o wystąpienie pocztu sztandarowego oraz Burmistrza Mariana 
Jańczaka. 
Burmistrz Marian Jańczak złożył ślubowanie o następującej treści:

„Obejmując  urząd  burmistrza,  uroczyście  ślubuję,  że 
dochowam  wierności  prawu,  a  powierzony  mi  urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i  pomyślności 
mieszkańców gminy”
„Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie Burmistrza zostało przez Rade przyjęte.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Roman Kręciołek pogratulował 
Burmistrzowi wyboru, życzył dużo zdrowia oraz dobrej współpracy dla dobra 
rozwoju społeczności boreckiej.

Ad.5. Sprawozdanie z Burmistrza o stanie gminy. 

Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak przedstawił powyższe 
sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Do sprawozdania sołtys wsi Zimnowoda – Kazimierz Banaś poinformował, że 
przy końcu poprzedniej kadencji Rady Komisja Rewizyjna w skład, której 
wchodził  obecny sołtys Banaś przeprowadził kontrolę sprawdzającą 
w Zakładzie Wodociągowo Kanalizacyjnym w Karolewie. W wyniku kontroli 
stwierdzono, że ścieki przy uwzględnieniu kosztów amortyzacji powinny 
wzrosną o 100%  za 1m3, co będzie dużym obciążeniem dla społeczeństwa. 
Uważa, że Rada powinna się tą sprawą zająć, ponieważ nie może podważyć tej 
kalkulacji,  może tylko podjąć uchwałę celem zabezpieczenia środków na 
rekompensatę dla Zakładu Wodociągowo kanalizacyjnego w Karolewie za 
ewentualną podwyżkę stawek za ścieki, aby nie podwyższać ceny za nie. Dodał 
także, że jest wiele spraw do zrobienia i tylko od Rady zależy jakie inwestycje 
będą wykonywane. Zwrócił się również do sołtysów aby jakiekolwiek potrzeby 
zgłaszali do Rady, a nie do burmistrza, ponieważ burmistrz jest organem 
wykonawczym i wykonuje zadania określone przez Radę.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że wypowiedz sołtysa nie była zgodna 
z punktem porządku obrad, ten problem należało zgłosić w  pkt. wolne głosy
i wnioski. 

Radny – Marek Rożek uważa, że sołtys Kazimierz Banaś słusznie zabrał głos, 
ponieważ Burmistrz w swym sprawozdaniu przedstawił wizję rozwoju gminy, 
a nie było tam wspomniane o budowie kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie. 
W tym punkcie dodał także, że na dzień dzisiejszy nie możemy mówić 
o stawkach za ścieki i wodę, ponieważ nie mamy sprawozdania finansowego 
zarządu. Radny ma nadzieję, że takie sprawozdanie zostanie Radzie przedłożone 
i wówczas będzie można podjąć decyzję czy dofinansować spółkę, czy też nie.

Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiona wizja rozwoju przez 
burmistrza była bardzo krótka i nie zawierała wiele zadań, które są 
przygotowywane do realizacji. Po czym przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, ani zapytanie.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 18 a ust. 2 „W skład 
komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, 
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust.1” 
wobec powyższego zgłoszono następujących radnych:
1. Jana Wachowskiego
2. Mieczysława Dębowiaka
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3. Irenę Rozwora
4. Tadeusza Tomczaka
5. Marka Rożka 

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na udział w Komisji Rewizyjnej.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poinformował, że organizację 
Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy, a mianowicie:
„§ 83. ust.1 Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy 
Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie trzech.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna 
na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowanym 
składem Komisji Rewizyjnej.
Za przedstawionym składem Komisji Rewizyjnej głosowało 15 radnych, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Po odbytym głosowaniu Przewodniczący Rady zgodnie z propozycją radnego 
Marka Rożka i radnego Mieczysława Dębowiaka ogłosił 10 minut przerwy. 
Po wznowieniu obrad, radny – Mieczysław Dębowiak zaproponował na 
stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Jana 
Wachowskiego.
Przewodniczący Rady zapytał kandydata na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Jana Wachowskiego czy wyraża zgodę na pełnienie tej funkcji.
Radny Jan Wachowski wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej.

Innych kandydatów na powyższe stanowisko nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie 
kandydatury radnego Jana Wachowskiego na stanowisko Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej.
Za przyjęciem głosowało 14, nikt nie był przeciwny, jeden radny wstrzymał od 
głosowania.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Wachowski zgłosił na 
stanowisko Zastępcy radnego Mieczysława Dębowiaka.
Po czym członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali przyjęcie radnego 
Mieczysława Dębowiaka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Za przyjęciem radnego Mieczysława Dębowiaka na stanowisko Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji głosowało 4 członków Komisji, nikt nie był 
przeciwny, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt 
uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr II/3/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

e) powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp.,
Wiceprzewodnicząca Rady – Alina Sokół przedstawiła projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady poinformował, zapytał czy radni mają uwagi do 
przedstawionych składów Komisji Rady.
Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie, poczym dodał aby po sesji poszczególne komisje 
zorganizowały krótkie posiedzenie celem ukonstytuowania się. 
Za przyjęciem uchwały głosowało15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr II/4/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

f) zmian budżetu i w budżecie,
Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał, w związku z powyższym Przewodniczący 
Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

g) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie położonym w rejonie ul. Sportowej 

     w Borku Wlkp.
Wiceprzewodnicząca Rady – Alina Sokół przedstawiła projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Burmistrz poinformował, że projekt uchwały dotyczy terenu za stadionem 
miejskim w Borku Wlkp., który we wcześniejszym planie był przeznaczony pod 
budownictwo mieszkaniowe, natomiast obecnie teren ten planowany jest dla 
rozwój sportu.
Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący 
Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
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Uchwała Nr II/6/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie zgłoszono żadnych interpelacji ani zapytań radnych.

Ad.9. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady przywitał Wicestarostę Powiatu 
Gostyńskiego – Janusza Sikorę obecnego na sesji, po czym prosił 
o przedstawienie ukonstytuowanej Rady Powiatu.
Wicestarosta – Janusz Sikora podziękował za zaufanie i oddane głosy podczas 
wyborów do Rady Powiatu, dodał, że będzie godnie reprezentował nie tylko 
powiat ale również Gminę Borek Wlkp. Pogratulował także radnym Rady 
Miejskiej wyboru i wyraził nadzieję, że wszyscy będą współpracować dla dobra 
tej gminy oraz powiatu. Wicestarosta poinformował, że Starostą został wybrany 
Andrzej Pospieszyński, członkiem stałym Zarządu jest radny Jerzy Ptak, 
a uzupełniają go radny  Kazimierz Musielak i radny Grzegorz Józefowski.
Następnie stwierdził, że tworzenie budżetu potrwa jeszcze co najmniej miesiąc 
i po tym okresie będzie można powiedzieć na temat realizowanych zadań.
Dodał także, że na ile będzie to możliwe aby stworzyć budżet korzystny dla 
naszej Gminy na pewno to uczyni. Wicestarosta ze swej strony i ze strony 
radnego Grzegorza Józefowskiego gwarantował dobrą współpracę.

Przewodniczący Rady Roman Kręciołek podziękował za przedstawioną 
informację, pogratulował wyboru oraz dodał także, że Rada Miejska będzie 
oczekiwać na dobre wieści z powiatu dla naszej gminy.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił sprawy organizacyjne dla radnych 
i tak:

a) wnioskował do Rady o wypowiedzenie się w sprawie określenia terminu 
sesji (dna tygodnia, godziny)

b) poinformował o planowanym szkoleniu dla radnych przez WOKISS 
Radni stwierdzili, że najstosowniej będzie przeprowadzić szkolenie 
o godzinie 16.00.
c) przypomniał o złożeniu przez radnych oświadczeń majątkowych 
    w ustawowym terminie (30 dni od złożenia ślubowania)
d) wnioskował o podanie adresu e-meil przez radnych, którzy mają komputery
e) zapytał czy w porządku sesji ma być również pkt. dotyczący sprawozdania 
   z działalności Rady Powiatu związane z naszą gminą
f) apelował aby w trakcie obrad sesji wyłączyć telefony komórkowe.

6



Sołtys wsi Studzianna Marian Roszak stwierdził, że w planie na rok 2007 jest 
modernizacja ul. Konopnickiej w Borku Wlkp.(droga powiatowa), natomiast 
droga w Studziannie została pominięta. Nadmienił, że na wskazaną drogę jest 
wykonana dokumentacja, jednak właścicielem tej drogi jest skarb państwa. 
Wnioskował o uregulowanie własności drogi i jej modernizację.

Burmistrz poinformował, że jest to droga powiatowa. Dodał także, że przejęcie 
drogi zależy od Rady Miejskiej, a pozwolenie na budowę będzie jeszcze długo 
ważne ponieważ prace zostały rozpoczęte. Burmistrz stwierdził, że wskazaną 
drogę użytkuje firma transportująca żwir i ona powinna również partycypować 
w kosztach modernizacji.  

Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Gmina nie dofinansowuje 
modernizacji drogi powiatowej na ul. Konopnickiej w Borku Wlkp. jak 
stwierdził sołtys wsi Studzianna, lecz na wskazanej drodze buduje kanalizację 
sanitarną. Dodał także, że w następnej kolejności wskazana droga będzie 
modernizowana przez powiat.

Po czym radny powiatu – Grzegorz Józefowski zapytał co będzie z drogami 
gminnymi do zrobienia na Bolesławów, Liż, Stołów, Skoków, Skokówko 
(chodniki), Trzecianów, Zalesie, Maksymilianów.

W tym temacie głos zabrał Burmistrz informując, że „koncert życzeń” jest duży. 
Dodał, że drogi na terenie naszej gminy modernizowane są ze środków 
pozabudżetowych takich jak SAPART czy Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Na dzień dzisiejszy trudno jest określić, która droga będzie 
remontowana. Stwierdził, że w projekcie budżetu na rok 2007 jest zaplanowana 
tylko droga Maksymilianów. Burmistrz poinformował, że obecna kadencja 
powinna iść w kierunku „kultury”, a nie „rury” co nie znaczy, że nie będzie 
budowana kanalizacja i wodociągi w gminie - będą też, ale ich realizacja będzie 
ze środków pozyskanych.

Ad.10. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył II sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. Na zakończenie złożył również wszystkim obecnym zdrowych, 
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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