
Protokół  Nr XXIII/2008
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 25 września  2008 roku
w godz. od 1630 do 1920

W sesji  uczestniczyło  11  radnych (ustawowo 15  radnych)  nieobecni  radni: 
Irena Rozwora, Mieczysław Dębowiak, Andrzej Kubiak oraz  Leszek Dajewski 
– lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto  w  sesji  uczestniczyli:  Burmistrz  Borku  Wlkp.  –  Marian  Jańczak, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, 
kierownicy  jednostek  podporządkowanych,  dyrektorzy  szkół  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 11 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 XXII 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) zmian budżetu i w budżecie,
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
c) wniesienia mienia w formie aportu do Spółki „Borecki Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
d) udzielenia pomocy dla Powiatu Gostyńskiego – dofinansowanie budowy 

chodnika w miejscowości Jawory,
e) udzielenia pomocy dla Powiatu Gostyńskiego – dofinansowanie budowy 

chodnika w miejscowości Zalesie (projekt uchwały został przygotowany na 
wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu)

f) zmiany uchwały Nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 
sierpnia  2008 roku w sprawie utworzenia Zakładu  Aktywności  Zawodowej 
w Leonowie – projekt uchwały wprowadzony na wniosek Burmistrza.
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8.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9.Wolne głosy i wnioski. 
10. Zakończenie.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  mają  uwagi  do 
przedstawionego harmonogramu.

Radny Tadeusz Jańczak zapytał dlaczego został wprowadzony pkt.  f) zmiany 
uchwały Nr XXIII/162/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28  sierpnia 
2008 roku w sprawie utworzenia Zakładu  Aktywności  Zawodowej 
w Leonowie.

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina zabezpieczyła dofinansowanie kosztów budowy 
Zakładu  Aktywności  Zawodowej  oraz  roszczeń  wynikających  z  umowy  
w formie weksla, a musi być w formie mienia.
Sekretarz Gminy dodała, że jest to zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 900.000 
zł.
Za  wprowadzeniem  dodatkowych  projektów  uchwał  do  porządku  obrad 
głosowało  11  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  i  nikt  nie  wstrzymał  się  od 
głosowania.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się 
z treścią protokołu przed sesją.
Po czym zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do protokołu z XXII sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady głosowało 11 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

W tym punkcie  Wicestarosta  Powiatu  Janusz  Sikora  przedstawił  następujące 
informacje:
1) jako  pierwsi  w  województwie  Powiat  Gostyń  posiada  cyfrową  moc 

radiostacji bazowej
2) uzyskano  dofinansowanie  na  radiotelefony  nasowne-  posiada  to  dyżurny 

zarządzania kryzysowego, Powiatowy Zarząd Dróg, weterynaria, inspektor 
budownictwa,  Nadleśnictwo  Piaski,  Zakład  Wodociągowo  Kanalizacyjny 
(jest to sieć radiotelefoniczna),

3) w dniu dzisiejszym przeprowadzono próbny alarm – symulowano potrzeby 
na wypadek wichury lub innego zagrożenia, trening przyjęto pozytywnie,
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4) WRPO – 1 mil zł dla Powiatu Gostyń – program realizowany przez dwa lata 
przez szkoły (na 17 miejsc Powiat uzyskał 2 miejsce)

5) drogi – odbył się przetarg na budowę chodnika w Bruczkowie - 436m do 
realizacji,  pozostałe  150m  będzie  objęte  krawężnikiem,  będą  także 
wykonane wjazdy na posesję, dalsza realizacja chodnika w przyszłym roku,

6) Wygoda  –  w  miesiącu  październiku  odbędzie  się  przetarg  i  zostaną 
rozpoczęte prace.

Następnie Burmistrz zwrócił  uwagę,  że budowa chodnika w Wygodzie przez 
Powiat  Gostyń  będzie  realizowana  za  kwotę  57.000  zł,  natomiast  Gmina  
Borek Wlkp. dofinansuje 50.000 zł  do tego zadania.  Dalej  poinformował,  że 
zadanie  w  Bruczkowie  będzie  wykonywane  za  kwotę  121.000  zł,  a  Gmina 
Borek  Wlkp.  dofinansowuje  70  czy  80%  tego  zadania.  Po  czym  Burmistrz 
stwierdził,  że w związku z  powyższym dofinansowanie Gminy Borek Wlkp. 
innych  zadań  realizowanych  przez  Powiat  będzie  po  rozliczeniu  zadania  
i w kwocie nie większej niż 50% środków inwestycyjnych.

Wicestarosta  Janusz  Sikora  poinformował,  że  zadanie  w  Bruczkowie  będzie 
realizowane za kwotę 121.704 zł, bez uwzględnienia dokumentacji. Następnie 
dodał,  że  zadania  inwestycje  realizowane  przez  Powiat  Gostyń  przy 
dofinansowaniu gmin są rozliczane w proporcji 50%/50%, co obejmuje 450 m 
i  pozostało  150  m  do  realizacji.  Po  zakończeniu  inwestycji  zostanie 
przedstawione rozliczenie. Jeżeli będzie inaczej wówczas będzie wliczone jako 
współudział w innym zadaniu lub rozliczyć.

Burmistrz zwrócił uwagę, że przy dofinansowywanych zadaniach nie bierze się 
pod  uwagę  kosztów  dokumentacji.  Po  czym  wyraził  nadzieję,  że  radni 
powiatowi z terenu Gminy Borek Wlkp. włącznie z Wicestarostą dopilnują, aby 
wszystko dla naszej gminy było dobrze załatwiane.

Przewodniczący  Rady  proponował  także  rozliczyć  budowę  chodnika  
w Jaworach.

Wicestarosta  poinformował,  że  zadanie  w  Jaworach  było  realizowane  bez 
dofinansowania przez Gminę Borek Wlkp.

Do przedstawionych informacji innych uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

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

Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję. 
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W tym punkcie Przewodniczący Rady zapytał, czy istniej możliwość dołożenia 
słupów oświetleniowych przy drodze do Przedszkola Samorządowego 
w Karolewie.

Burmistrz wyjaśnił, że oświetlenie przy tej drodze będzie realizowane w ramach 
budowy targowiska miejskiego. 

Radny Tadeusz Jańczak wnioskował o oświetlenie wskazanej drogi oraz drogi 
przy ul. Jeżewskiej aż do ogródków działkowych.

Następnie sołtys wsi Siedmiorogów Drugi – Marian Andrzejak zapytał, czy przy 
leśniczówce jest możliwość dołożenia słupa oświetleniowego.

Burmistrz poinformował, że dołożenie słupa oświetleniowego nie jest żadnym 
problemem, jednak jest problem z dociągnięciem prądu, ponieważ jest to 
odcinek ok. 2 km. 

Redaktor „Życia Gostynia” Cezary Warczak zgłosił konieczność ustawienia 
lampy oświetleniowej przy hydroforni w Siedmiorogowie Drugim.

Burmistrz wyjaśnił, że osoby obsługujące hydrofornię nie widzą takiej potrzeby.

Po czym redaktor „Życia Gostynia” Cezary Warczak zapytał, czy myśli się 
o tym aby nazwać ulicę przy Przedszkolu Samorządowym w Karolewie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to grunt położony w Karolewie. Dodał 
także, że może należy zastanowić się nad wszystkimi miejscowościami czy 
tworzyć ulice, czy też pozostawić tak jak jest.

Burmistrz poinformował, że jest to droga w Karolewie i jeżeli nadano by nazwę 
tej ulicy, należałoby się zastanowić nad nazwaniem wszystkich ulic 
w pozostałych wsiach. 

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

W tym punkcie radna Róża Jędrosz apelowała o powołanie komisji celem 
skontrolowania przystanków autobusowych dla uczniów dowożonych do szkół 
pod względem bezpieczeństwa. Radna wnioskowała także o oznakowanie tych 
miejsc.
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Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu i w budżecie

Wiceprzewodniczący  Rady  Mieczysław  Kowalski  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.

Skarbnik Gminy poinformowała o wprowadzonych zmianach do projektu 
uchwały po posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, i tak
 w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85295 
„Pozostała działalność” zwiększono wydatki o łączną kwotę 33.477 zł.
Powyższe przeniesienie środków z działu 852 „Pomoc społeczna” do działu 853 
rozdział 85395w łącznej kwocie 33.477 zł jest  podyktowane tym , że wniosek 
o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Uśpiony Potencjał – projekt 
systemowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.” 
został przyjęty do realizacji. Na proponowaną kwotę  dofinansowania przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na w/w projekt należy zabezpieczyć 
własne środki, które po podpisaniu umowy gmina otrzyma jako dofinansowanie. 

Radny  Tadeusz  Jańczak  prosił  o  wyjaśnienie  projektu  systemowego  pt. 
„Uśpiony Potencjał”.

Kierownik  MGOPS  –  Dorota  Dutkowiak  poinformowała,  że  projekt  jest 
skierowany  dla  kobiet  bezrobotnych  korzystających  z  pomocy  społecznej. 
Osoby te uzyskają kwalifikacje zawodowe, które umożliwią własną działalność. 
Łączna  kwota  realizacji  projektu  wynosi  33.477  zł,  w  tym  udział  środków 
własnych Gminy wynosi 3.515 zł, pozostałe środki są z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Burmistrz  dodał,  że  Gmina  otrzymała  zapewnienie,  że  środki  zostaną 
przekazane po podpisaniu umowy.

Innych uwag nie zgłoszono, w związku z  powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr  XXIII/  172 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Nieobecni radni: Marek Rożek, Marian Łuczak.

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie Skarbnik Gminy  poinformowała, że na sfinansowanie planowanego 
deficytu  budżetu  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek 
należy  zaciągnąć  kredyt  w  wysokości  400.000  zł,  po  czym  przedstawiła 
wykonanie budżetu Gminy za 8 miesięcy. 

Uwag  nie  zgłoszono,  w  związku  z  tym  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: Marek Rożek, Marian Łuczak). 
Uchwała Nr  XXIII/  173 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) wniesienia mienia w formie aportu do Spółki „Borecki Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Mieczysław Kowalski.
Następnie Burmistrz poinformował, że kolektor sanitarny prowadzący od szkoły 
do oczyszczalni o długości 2.128 mb, zostanie przekazany na stan Boreckiego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
W tym temacie nikt uwag nie zgłosił.
Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni j.w.). 
Uchwała Nr  XXIII/  174 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d) udzielenia pomocy dla Powiatu Gostyńskiego dofinansowanie budowy 
chodnika w miejscowości Jawory

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
W  tym  punkcie  Wicestarosta  Janusz  Sikora  poinformował,  że  chciałby  się 
ustosunkować  do  wcześniejszej  wypowiedzi  Burmistrza,  w  której 
poinformował, że Gmina Borek Wlkp. dofinansowała do budowy chodnika przy 
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drodze powiatowej  w Wygodzie 50.000 zł,  i  cała inwestycja tez kosztowała 
50.000 zł.  Otóż do zadania  wykonanego w Wycisłowie Gmina Borek Wlkp. 
dofinansowała   30.000 zł,  natomiast  łączny koszt  tej  inwestycji  wyniósł  ok. 
59.000  zł.  Dalej  Wicestarosta  poinformował,  że  inne  gminy  też 
dofinansowywały  koszty  dokumentacji  i  w  Bruczkowie  do  kosztu  całej 
inwestycji  również  doliczono  koszty  dokumentacji.  Następnie  Wicestarosta 
dodał,  że  Powiat  rozpatruje  myśl  dalszego  robienia  odcinka  150  m  
w Bruczkowie i zadanie zostanie rozliczone. 

Przewodniczący Rady zwrócił także uwagę, że wcześniej również Gmina Borek 
Wlkp.  otrzymała  zapewnienie  z  Powiatu  Gostyń  o  modernizacji  drogi 
powiatowej na ul. Konopnickiej w Borku Wlkp., pod warunkiem wybudowania 
przez Gminę kanalizacji. Gmina ten warunek spełniła, po czym musiała ponieść 
dodatkowe koszty w wysokości 70.000 zł na załatanie dziury, ponieważ powiat 
nie realizował tego zadania.

Wicestarosta stwierdził, że jeśli zadanie ma być wspólnie realizowane musi być 
wspólnie ustalony termin, a w tym przypadku tego nie było.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni j.w.). 
Uchwała Nr  XXIII/  175 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) udzielenia pomocy dla Powiatu Gostyńskiego dofinansowanie budowy 
chodnika w miejscowości Zalesie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Mieczysław Kowalski.
Burmistrz poinformował, że jest to dokończenie budowy chodnika przy szkole 
wraz z zabezpieczeniem dla dzieci.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni j.w.). 
Uchwała Nr  XXIII/  176 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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f) zmiany uchwały Nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
28 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia Zakładu  Aktywności 
Zawodowej w Leonowie

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

Burmistrz  poinformował,  że  w  celu  zabezpieczenia  dofinansowania  kosztów 
oraz zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy należy ustanowić formy 
zabezpieczenia na nieruchomościach, nie wekslem. 
Radny Jan  Wachowski  zwrócił  uwagę  na  błąd  w zapisie  uchwały,  ponieważ 
nieruchomość – budynek byłej  szkoły w miejscowości  Siedmiorogów Drugi, 
znajduje się w Leonowie. 

Sekretarz  Gminy wyjaśniła,  że  zapis  jest  poprawny,  gdyż  tak  jest  zapisane  
w operacie szacunkowym tej nieruchomości.

Następnie Cezary Warczak redaktor „Życia Gostynia” dodał, że cały budynek 
byłej szkoły w Siedmiorogowie Drugim został sprzedany i to jest jego dom. Po 
czym stwierdził, że wskazany punkt nie powinien znaleźć się  w uchwale.
Burmistrz  wyjaśnił,  że  najważniejszy  jest  nr  działki,  a  to  się  zgadza.  Dodał 
także, że Gmina zabezpiecza budynkiem, w którym będzie Zakład Aktywności 
Zawodowej. 

Innych uwag nie zgłoszono, w związku z  powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni j.w.). 
Uchwała Nr  XXIII/  177 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Burmistrz  poinformował,  że  Gmina  nie  wyznacza  przystanków,  
a bezpieczeństwo i organizacja dowożenia uczniów jest zadaniem dyrektorów 
szkół. Dodał także, że dla zwiększenia bezpieczeństwa Gmina może oznaczyć 
przystanki.
Radny Jan Wachowski stwierdził, że na trasie Leonów – Bolesławów zostały 
wyznaczone  przystanki  dla  uczniów  bez  uzgodnienia  z  dyrektorem  Zespołu 
Szkół w Zimnowodzie.

Burmistrz wyjaśnił, że dyrektor winien zgłosić niezgodności.

8



Radna Róża Jędrosz poinformowała, że przystanek dla uczniów w Koszkowie 
jest wyznaczony w bardzo niebezpiecznym miejscu.

Przewodniczący Rady proponował, aby sprawę rozpatrzyć podczas posiedzenia 
objazdowego  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw  Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego do szkół.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w  ubiegłym  tygodniu  
w  MGOPS  w  Borku  Wlkp.  była  przeprowadzona  kontrola  z  Urzędu 
Wojewódzkiego w sprawie skargi zgłoszonej przez Mariana Niedbałę.
Kierownik MGOPS wyjaśniła,  że osoba kontrolująca zapewniła, że do końca 
września br. pan składający skargę otrzyma odpowiedz.

Radna  Róża  Jędrosz  wnioskowała,  aby  projekty  uchwał  dotyczące  oświaty 
przesyłać także dyrektorom szkół.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wszystkie projekty uchwał dotyczące oświaty są 
konsultowane z dyrektorami szkół.

Radny Tadeusz Jańczak zwrócił uwagę, że w sesjach Rady Miejskiej nie biorą 
udziału dyrektorzy szkół. Radny uważa, że pracownik ds. oświaty oraz pozostali 
pracownicy  Urzędu  również  powinien  brać  udział  w  sesji.  Radny  dodał,  że 
pracownicy Urzędu mają służyć społeczeństwu i radnym.

Burmistrz  stwierdził,  że  pracownicy  Urzędu  są  zobowiązani  brać  udział  
w  posiedzeniach Komisji Rady, natomiast w sesji uczestniczy Sekretarz Gminy 
i  Burmistrz.  Następnie  Burmistrz  poinformował,  że  Urząd  Miejski  zatrudnia 
bardzo mało pracowników i mają bardzo dużo obowiązków. Wyjaśnił także, że 
zobowiązanie pracowników do udziału w sesjach Rady spowoduje konieczność 
udzielania im dnia wolnego, co spowoduje ich nieobecność w Urzędzie.

W tym punkcie Sekretarz Gminy dodała także, że jeżeli sesje Rady Miejskiej 
będą odbywać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego wówczas pracownicy 
będą  w  nich  brać  udział,  natomiast  obecnie  uczestniczą  w  posiedzeniach 
Komisji. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  Rada  jest  wybrana  demokratycznie,  
a  Sekretarz  i  pracownicy  Urzędu  mają  jej  służyć.  Dodał,  że  Rada  poprzez 
głosowanie ustaliła takie godziny odbywania sesji i nie będą zmieniane, chyba 
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że na wniosek Rady. Przewodniczący Rady  poinformował także, że pracownik 
Urzędu jeżeli jest potrzebny na sesji powinien brać w niej udział.

Radny  Tadeusz  Jańczak  dodał  także,  że  Rada  została  wybrana  przez 
społeczeństwo, a urzędnicy powinni służyć społeczeństwu i Radzie.

Burmistrz popiera wypowiedzi radnych, jednak aby tak miało być, w Urzędzie 
musiałoby pracować 30 pracowników. Natomiast Urząd Miejski w Borku Wlkp. 
pracuje w bardzo małym składzie, a obowiązków jest bardzo dużo.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w Urzędzie jest system zastępstw.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.9. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek   zakończył  XXIII  sesję  Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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