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

odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku
w godz. od 1600 do 1700

W Sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecna radna 
Róża Jędrosz – 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 14 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 II sesji Rady.
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) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2007,
b) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007,
c) zmian budżetu i w budżecie,
d) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, 

określenia terminu wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych 
wydatków,

e) zmiany uchwały NR XXIII/166/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
25.11.2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  

     i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
    realizowane w ramach zadań własnych gminy

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
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9. Przedłożenie sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2006 roku 
   i planu pracy na rok 2007.
a) Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
b) Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa 
     i Porządku Publicznego
c) Rolnictwa i Ochrony Środowiska

10.Wolne głosy i wnioski. 
11.Zakończenie.

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 II 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 II sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

W tym punkcie Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak stwierdził, że na 
II sesji Rady Miejskiej składał obszerne sprawozdanie, dodał tylko, że kończący 
się rok, był dla Gminy bardzo dobry. Podziękował pracownikom Urzędu 
Miejskiego za godne zastępstwo w czasie półrocznej nieobecności 
spowodowanej chorobą. 

Burmistrz poinformował także, że wszystkie uchwały podjęte na II sesji 
Rady Miejskiej są w trakcie realizacji.
Następnie stwierdził, że jeśli się uda to na najbliższym czasie należy rozpatrzyć 
dwie ważne sprawy, między innymi zorganizowanie izby pamięci lub muzeum 
oraz zakładu aktywności zawodowej. Dodał także, że należy rozpatrzyć 
wyprowadzenie targowiska z rynku w Borku Wlkp., uważa, że najlepszym 
rozwiązaniem tej sprawy będzie powołanie spółki.  Ponadto Burmistrz złożył 
obecnym solenizantom i wszystkim gościom wszystkiego najlepszego oraz aby 
rok 2007 był rokiem pełnym obfitości. 

Nikt z obecnych nie zgłosił żadnych uwag.
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Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

 W sesji nie uczestniczyli radni powiatu, z powodu odbywanej w tym samym 
terminie sesji Rady Powiatu Gostyńskiego.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, ani zapytanie.

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

a) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – 
Roman Kręciołek.
Po czym otwarł dyskusję w tej sprawie.
Nikt z radnych nie zgłosił żadnych uwag, wobec powyższego przystąpiono do 
głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr III/ 7 /2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007

Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady poinformował, zapytał czy radni mają uwagi do 
przedstawionych składów Komisji Rady.
Radny Andrzej Kubiak wnioskował w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu wprowadzenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej punktu 
dotyczącego analizy budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2006 w 
pierwszym kwartale 2007 roku.
Innych uwag nie zgłoszono w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
prosił o przegłosowanie wniosku. 
Za wprowadzeniem w/w poprawki głosowało14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały wraz 
z wprowadzona poprawką.
Za przyjęciem uchwały głosowało14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
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Uchwała Nr III/ 8 /2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c) zmian budżetu i w budżecie

Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawiła 
Wiceprzewodnicząca Rady – Alina Sokół. 
W tym temacie nikt głosu nie zabrał, w związku z powyższym Przewodniczący 
Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr III/ 9 /2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

d) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2006, określenia terminu wydatków oraz ustalenia planu finansowego 
tych wydatków

Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Radny Jan Wachowski zapytał dlaczego w uchwale w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 3.773 zł, 
natomiast w w/w projekcie uchwały jest kwota 10.587 zł, czy część środków 
była przyjęta już wcześniej. Drugie pytanie dotyczyło czy wskazane środki są 
jedynymi środkami, które nie wygasają, czy są również inne środki wcześniej 
przyjęte.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki wskazane w uchwale w sprawie zmian 
budżetu i w budżecie dotyczą środków refundowanych tzn. umowa była 
podpisana w 2005 roku, Gmina była zobowiązana do dofinansowania ze 
środków własnych 20% wydatków. Po rozliczeniu tej umowy, która nastąpiła 
w dniu 15 września br. następuje refundacja 20%  wydatków tj. kwota 3.773 zł.
Ponadto Skarbnik Gminy wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, opiewa 
okres od roku 2006 do 2007, te środki zostały zrealizowane w kwocie 1.794,72 
zł, pozostałe kwoty, które nie zostały zrealizowane należy wywołać uchwałę 
o nie wygasających wydatkach. W odpowiedzi na pytanie drugie Skarbnik 
Gminy wyjaśniła, że w tym roku nie było żadnej uchwały dotyczącej wydatków, 
które nie wygasają.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr III/ 10 /2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

e) zmiany uchwały NR XXIII/166/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
25.11.2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  

    i odpłatności  za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
    realizowane w ramach zadań własnych gminy

Alina Sokół – Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
W tym punkcie Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak poinformowała, że podjęcie powyższej 
uchwały jest wskazane z uwagi na to, że osoby które mają przyznane usługi 
opiekuńcze płacą w zależności od tabeli. Tabela jest waloryzowana zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r., gdzie kryterium 
bazowe wzrosło z kwoty 461 zł do 477 zł i od tej kwoty przyjęto procentowy 
wzrost.
Uwag nikt nie zgłosił, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr III/ 11 /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. Przedłożenie sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2006 roku 
i planu pracy na rok 2007 
a) Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.
b) Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa 
   i Porządku Publicznego– stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c) Rolnictwa i Ochrony Środowiska– stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu.

Sprawozdania z działalności w 2006 roku i plany pracy na rok 2007 złożyli 
poszczególni Przewodniczący Komisji.
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Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

 W tym punkcie Przewodniczący Rady podał służbowy nr pracownika biura 
Rady Miejskiej (697800992), ponadto poinformował, że wszyscy radni złożyli 
oświadczenia majątkowe, podziękował za złożenie ich w terminie. Dodał także, 
że po weryfikacji zostaną przesłane do Urzędu Skarbowego w Gostyniu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał zaproszenie na Galowy Koncert 
Noworoczny, który odbędzie się w dniu 5 stycznia 2007 r. o godz. 18,00 w Sali 
Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyniu.
Głos zabrał także sołtys wsi Dąbrówka – Sylwester Celka, który wnioskował 
o wycięcie drzew wzdłuż drogi w Dąbrówce (przy parku). Dodał, że jedno 
z drzew stoi przy chodniku w kierunku sklepu gdzie stoi także figura Serca 
Jezusowego. 
Burmistrz wyjaśnił, że w tej sprawie powinien wpłynąć wniosek od 
mieszkańców. Dodał także, że po rozeznaniu sprawy na następnej sesji Rady 
Miejskiej zostanie udzielona odpowiedz w tym temacie.

Następnie radny Marek Rożek w związku z różnymi sygnałami na temat tego 
kto jest dyrektorem w naszych szkołach.

W tym temacie wypowiedział się Burmistrz twierdząc, że na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. odbył się konkurs, na dzień 
dzisiejszy nikt nie ma jeszcze powierzonych obowiązków, natomiast w miesiącu 
styczniu te obowiązki zostaną powierzone Zastępcy Dyrektora Szkoły – Alinie 
Glapka. Dodał także, że powierzenie obowiązków dyrektora jest zależne 
również od Kuratorium Oświaty. Po czym Burmistrz wyjaśnił, że w Szkole 
Podstawowej w Wycisłowie obowiązki dyrektora szkoły pełni – Alina Sokół. 
Dodał także, że zgodnie z prawem przez pół roku takie obowiązku może pełnić, 
a w tym czasie musi być zorganizowany konkurs.

Radny – Marek Rożek stwierdził, że odpowiedz Burmistrza na tym etapie jest 
zadowalająca.

Ad.11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył III sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. Na zakończenie wszystkim obecnym życzył aby zbliżający się 
Nowy Rok 2007 przyniósł nowe nadzieje, nowe perspektywy i optymizm, który 
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pozwoli spojrzeć w przyszłość. Aby ten Nowy Rok był wypełniony sukcesami, 
szczególnie w samorządzie. Przewodniczący Rady stwierdził, że będzie to rok, 
w którym sprawdzą się siły radnych oraz pracowników Urzędu w kierunku 
pozyskania środków unijnych. Życzył wszystkim sukcesów w życiu 
zawodowym i osobistym. 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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