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

odbytej w dniu 30 październik  2008 roku
w godz. od 1630 do 2015

W sesji  uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecna radna: 
Irena Rozwora– 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, 
pracownicy  Urzędu  Miejskiego,  kierownicy  jednostek  podporządkowanych, 
dyrektorzy szkół, policjanci Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp., delegacje: 
Zarządu  Miejsko  –  Gminnego  OSP  w  Borku  Wlkp.,  Zespołu  Śpiewaczego 
„Jutrzenka”, Zespołu „Borkowiacy”, 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 13 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w  dniu  03  listopada  br. 
minie  10 rocznica wyboru Burmistrza – Mariana Jańczaka na to stanowisko, po 
czym  złożył  Burmistrzowi  serdeczne  życzenia  z  tej  okazji,  podkreślił  także 
szereg zasług Burmistrza oraz Rady Miejskiej na rzecz naszej gminy. 
W  tym  punkcie  także  wszystkie  delegacje  i  wszyscy  obecni  złożyli 
Burmistrzowi życzenia z tej okazji. 

Burmistrz podziękował wszystkim za życzenia i pamięć.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej. 
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

    5.  Sprawozdanie  Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania placówek 
oświatowych do nowego roku szkolnego.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
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8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie,
b) przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu,
c) przeznaczenia umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
d) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w 

uchwale budżetowej na 2008 r. – Zakład Aktywności Zawodowej
e) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną

 w uchwale budżetowej na 2008 r. – ul. Mickiewicza
f) zarządzenia wyborów sołtysa,
g) uchwalenia programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego  na rok 2009,

h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borek Wlkp.,
i) zmiany uchwały w sprawie ustalenia 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 wynagrodzenia w 
roku 2008, 

j) zmiany uchwały NR XLII/ 298/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.,

k) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego, 
l) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013,
ł) ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom Ochotniczych 

Straży      Pożarnych Gminy Borek Wlkp.,
m) określenia stawek podatku od nieruchomości,
n) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień od podatku,
o)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym 
     w rejonie ulicy Sportowej w Borku Wlkp. - „Boisko”,
p) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

osiedla „Powstańców Wielkopolskich”.

9.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
10.Opinia  w sprawie  przyznania  środków z  Terenowego  Funduszu  Ochrony 

Gruntów Rolnych na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
w miejscowościach Głoginin i Trzecianów.

11.Wolne głosy i wnioski. 
12. Zakończenie.
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Po  czym  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  mają  uwagi  do 
przedstawionego harmonogramu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Burmistrza 
proponuje wprowadzić projekt uchwały w sprawie wsparcia finansowego 
projektu „Renowacja i rewaloryzacja kościoła p.w. Pocieszenia Najświętszej 
Marii Panny w Borku Wlkp. – najstarszego Sanktuarium Maryjnego 
w Wielkopolsce”. Projekt ten został omówiony na posiedzeniach Komisji Rady 
Miejskiej.

Po czym Burmistrz wnioskował o wycofanie projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały NR XLII/ 298/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie wsparcia finansowego projektu 
„Renowacja i rewaloryzacja kościoła p.w.   Pocieszenia Najświętszej Marii 
Panny w Borku Wlkp. – najstarszego Sanktuarium Maryjnego w Wielkopolsce”. 
do porządku obrad głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.

Za wycofaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLII/ 
298/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 r. 
w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Borku Wlkp. z porządku obrad głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pkt 8.  Rozpatrzenie projektów  
i podjęcie uchwał w sprawie po wprowadzonych zmianach:
a) zmian budżetu i w budżecie,
b) przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu,
c) przeznaczenia umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
d) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 

w uchwale budżetowej na 2008 r. – Zakład Aktywności Zawodowej
e) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną

 w uchwale budżetowej na 2008 r. – ul. Mickiewicza
f) zarządzenia wyborów sołtysa,
g) uchwalenia programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego  na rok 2009,

h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borek Wlkp.,
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i) zmiany uchwały w sprawie ustalenia 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 wynagrodzenia 
w roku 2008, 

j) wsparcia finansowego projektu „Renowacja i rewaloryzacja kościoła p.w. 
Pocieszenia Najświętszej Marii Panny w Borku Wlkp. – najstarszego 
Sanktuarium Maryjnego w Wielkopolsce”

k) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego, 
l) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013,
ł) ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom Ochotniczych 

Straży  Pożarnych Gminy Borek Wlkp.,
m) określenia stawek podatku od nieruchomości,
n) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień od podatku,
o)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym 
     w rejonie ulicy Sportowej w Borku Wlkp. - „Boisko”,
p) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

osiedla „Powstańców Wielkopolskich”.

Za  przyjęciem  porządku  obrad  po  wprowadzonych  zmianach  głosowało  13 
radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady.

Obecny radny Andrzej Kubiak.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się 
z treścią protokołu przed sesją.
Po czym zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do protokołu z XXIII sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
W tym punkcie radni powiatowi byli nieobecni.

Ad.5.  Sprawozdanie  Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 
Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
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Sprawozdanie to złożyła Przewodnicząca Komisji – Róża Jędrosz, 
stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tym temacie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Władysław Hałas wyjaśnił
organizacje godzin świetlic. Poinformował, że główne  „natężenie” w świetlicy 
jest na początku i na końcu zajęć szkolnych. Jest też parę godzin od 8.00 do 
15.00, co wynika z nauki dwóch języków obcych, w tym jeden nieobowiązkowy 
i wówczas uczniowie nie uczęszczający na zajęcia z języka są w świetlicy.
Dyrektor SP w Borku Wlkp. ustosunkował się także do uwagi dotyczącej 
wykorzystania sali gimnastycznej. Poinformował, że  osoba odpowiedzialna za 
salę pracuje od godziny 7.00 do 15.00, po tej godzinie otwieranie i zamykanie 
sali gimnastycznej wykonuje społecznie. Ponadto poinformował, że stan 
parkietu w sali gimnastycznej jest bardzo zły w związku z powyższym należy 
pewne środki zabezpieczyć na jego odnowę. Dyrektor stwierdził także, że widzi 
„plusy” likwidacji ZEAS-u, ponieważ jest lepszy wgląd w finanse szkoły, 
jednak uważa, że szkoły powinny mieć większe wsparcie w zakresie pewnych 
procedur, rachunkowości, czy też radcy prawnego.

Po czym Przewodniczący Rady wnioskował o krótsze wypowiedzi dyrektorów 
w temacie sprawozdania.

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich – Krzysztof 
Baska zwrócił uwagę, że byłoby miło, aby wywołani do dyskusji nad 
sprawozdaniem dyrektorzy szkół mieli więcej niż 10 min, zwrócił także uwagę, 
że sprawozdanie otrzymał „pokątnie”. Kolejna uwaga dotyczyła funkcjonowania 
liceum w Borku Wlkp. – małej liczy uczniów.  Dyrektor stwierdził, że ze 
zwykłej promocji  tzn. chwalenia się wynikami nic nie wychodzi. Uważa, że 
uczniów najbardziej przyciąga do szkoły bodziec materialny, a mianowicie 
w postaci stypendium burmistrza. 

W tym punkcie głos zabrała także Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu – 
Elżbieta Wojtkowiak, która nie zgodziła się z określeniem sformułowanym 
w sprawozdaniu Komisji  dotyczącym sali dla klasy „0”„makabryczne warunki” 
Dyrektor stwierdziła, że poza ciasnym pomieszczeniem nie ma nic, co zagraża 
bezpieczeństwu dzieci. Pomieszczenie to jest przeznaczone dla klasy „0” od 
szesnastu lat i jeżeli będą środki finansowe dyrektor jest gotowa w ciągu 
tygodnia przenieść dzieci do innej sali. Po czym wnioskowała, aby 
w przyszłości nie używano słów, które nie są adekwatne do sytuacji.

Innych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
zamknął dyskusję w tym temacie.
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Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.

Po czym Przewodniczący Rady pogratulował pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Borku Wlkp.  sukcesów związanych z pozyskaniem środków 
pozabudżetowych na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Leonowie. Dodał, że w roku bieżącym jest to kwota prawie 1 mln zł, co 
potwierdza, że  Urząd Miejski w Borku Wlkp. zatrudnia bardzo zdolnych 
pracowników. Przewodniczący Rady stwierdził, że inne gminy korzystają 
z usług różnych firm. 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął 
dyskusję nad sprawozdaniem Burmistrza.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Brak zapytań i interpelacji radnych.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu i w budżecie

Wiceprzewodniczący  Rady  Mieczysław  Kowalski  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Następnie  Przewodniczący  Rady  otwarł  dyskusję  w tej  sprawie  w pierwszej 
kolejności  udzielając  głosu  przewodniczącym  Komisji  celem  przedstawienia 
opinii w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Leszek Dajewski). 
Uchwała Nr XXIV/ 178 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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b) przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie udzielając głosu 
przewodniczącym Komisji celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Leszek Dajewski). 
Uchwała Nr XXIV/ 179 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) przeznaczenia umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Mieczysław Kowalski.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie udzielając głosu 
przewodniczącym Komisji celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Leszek Dajewski). 
Uchwała Nr XXIV/ 180 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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d) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
w uchwale budżetowej na 2008 r. – Zakład Aktywności Zawodowej

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie udzielając głosu 
przewodniczącym Komisji celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Leszek Dajewski). 
Uchwała Nr XXIV/ 181 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

e) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną
 w uchwale budżetowej na 2008 r. – ul. Mickiewicza

Wiceprzewodniczący  Rady  Mieczysław  Kowalski   przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXIV/ 182 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

f) zarządzenia wyborów sołtysa

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu 
poinformował,  że  członkowie  Komisji  zaproponowali  na  przewodniczącą 
zebrania wyborczego radną Różę Jędrosz.
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Po  czym  radny  Jan  Wachowski  stwierdził,  że  Komisja  Oświaty  również 
zaproponowała  kandydaturę radnej Róży Jędrosz na przewodniczącą zebrania.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Radna Róża Jędrosz wyraziła zgodę na kandydowanie.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Leszek Dajewski). 
Uchwała Nr XXIV/ 183 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

g) uchwalenia programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego  na rok 2009

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni w ustawowym terminie 
otrzymali zaproszenie wraz z kompletem materiałów. Po czym zapytał radnych 
czy ma być odczytany powyższy program.
13 radnych głosowało za tym, aby nie odczytywać program.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski przedstawił projekt 
uchwały w w/w sprawie. 
Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji  dotyczących 
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXIV/ 184 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borek Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Po  czym  Przewodniczący  Rady  wnioskował  o  wyjaśnienie  dlaczego  jest 
przyjmowany Plan Odnowy Miejscowości.
 
W  tym  punkcie  pracownik  Urzędu  Miejskiego  w  Borku  Wlkp.  –  Jolanta 
Majchrzak poinformowała,  że w/w plan jest dokumentem mogącym stanowić 
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załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o środki strukturalne w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dotyczy w szczególności 
MGOK w Borku Wlkp.
Radny  powiatu  –  Grzegorz  Marszałek  zapytał  jaka  była  frekwencja  na 
spotkaniu, gdy omawiano plan.
Pracownik UM – Jolanta Majchrzak poinformowała, że w tym spotkaniu wzięło 
udział 7 mieszkańców miasta.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił  o opinie Komisji  na temat projektu 
uchwały w w/w sprawie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXIV/ 185 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

i) zmiany uchwały w sprawie ustalenia 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 wynagrodzenia w 
roku 2008

Wiceprzewodniczący  Rady  Mieczysław  Kowalski  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Po czym Przewodniczący Rady poprosił  o  opinie  Komisji  na temat  projektu 
uchwały w w/w sprawie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXIV/ 186 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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j)  wsparcia finansowego projektu „Renowacja i rewaloryzacja kościoła 
p.w.   Pocieszenia Najświętszej Marii Panny w Borku Wlkp. – najstarszego 
Sanktuarium Maryjnego w Wielkopolsce”.

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  wraz  z  uzasadnieniem  przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Szczepaniak.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  opinie  Komisji  Rady  w  tym 
zakresie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Wicestarosta Gostynia Janusz Sikora poinformował, że Rada Powiatu również 
podjęła uchwałę w sprawie wsparcia finansowego w/w projektu w kwocie do 
30.000zł rocznie w latach 2009-2011.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXIV/ 187 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

k) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  wraz  z  uzasadnieniem  przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kowalski.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  opinie  Komisji  Rady  w  tym 
zakresie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXIV/ 188 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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l) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Następnie  Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miejskiego  - 
Mirosław Twardowski przedstawił uzasadnienie zmian WPI.
Sołtys  wsi  Jawory  zapytał  czy  na  rok  2009  zostały  zaplanowane  środki  na 
dokończenie budowy chodnika w Jaworach.
Przewodniczący Rady poinformował, że w projekcie budżetu na przyszły rok 
została zaplanowana kwota w wysokości 50.000 zł na w/w zadanie.
Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXIV/ 189 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

ł) ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Borek Wlkp.

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  wraz  z  uzasadnieniem  przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kowalski.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  opinie  Komisji  Rady  w  tym 
zakresie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Andrzej Wira – mieszkaniec Borku Wlkp. zapytał, czy pracodawca ma 
obowiązek płacenia wynagrodzenia pracownikowi, który jest członkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej za czas nieobecności w pracy spowodowanej 
udziałem w działaniu ratowniczym bądź szkoleniu pożarniczym.

Radny Tadeusz Jańczak wnioskował o wyjaśnienie czy przedstawione stawki są 
całodobowe oraz czy są to stawki obowiązujące w czasie wydelegowania 
członka OSP z pracy zawodowej do wykonywania działań ratowniczych. Radny 
prosił także o wyjaśnienie, która straż bierze udział w akcji ratowniczej jeżeli 
do wypadku przyjeżdża straż zawodowa, która ma stałe wynagrodzenie 
i ochotnicza, która otrzymuje ekwiwalent.
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Burmistrz wyjaśnił, że Rada uchwala tylko wysokość ekwiwalentu, natomiast 
pozostałe sprawy reguluje ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Pracodawca 
decyduje o tym czy za okres nieobecności strażaka ochotnika spowodowany 
udziałem w akcji ratowniczej wypłaci mu wynagrodzenie. Dodał także, że jeśli 
zdarzy się wypadek jadą wszystkie jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego, aby ratować życie, taki jest ich obowiązek.

Inspektor UM Ryszard Busz dodał także, że pracodawca nie musi płacić 
wynagrodzenia za czas nieobecności strażaka spowodowany udziałem w akcji 
ratowniczo – gaśniczej, wówczas strażak otrzymuje ekwiwalent. Dodał także, że 
jeżeli strażak zachował wynagrodzenie w pracy  nie otrzymuje ekwiwalentu. 
Ponadto Inspektor Urzędu wyjaśnił, że mimo, iż strażak ochotnik nie otrzyma 
wynagrodzenia w pracy, jednak zgodnie z ustawą zachowuje uprawnienia do 
innych niż wynagrodzenie świadczeń.

Zdaniem radnego Tadeusza Jańczaka nie jest to dobre rozwiązanie dla 
pracodawcy.

Prezes OSP w Zimnowodzie - Mieczysław Dębowiak wyjaśnił, że straż 
z Gostynia przyjeżdża do zdarzenia tylko wówczas jeżeli jest poważne 
zagrożenie życia i miejscowa straż  „nie daje rady”. 

Następnie Komendant Miejsko - Gminny OSP w Borku Wlkp. Grzegorz 
Marszałek wyjaśnił, że wcześniejsza ustawa też zapewniała strażakom 
ochotnikom ekwiwalent za działania ratownicze oraz szkolenia, jednak jego 
wysokości nie regulowała Rada Miejska. Komendant stwierdził także, że nie jest 
dobrze jeżeli do działań ratowniczo – gaśniczych przyjeżdża jedna straż. Zawsze 
w pierwszej kolejności jedzie najbliższa straż, na terenie której jest zdarzenie, 
po niej następne jednostki zadysponowane z Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego, aby w ciągu 20 minut osoba wzywająca pomocy miała ją 
udzieloną.

Przewodniczący Rady poinformował, że w swoim zakładzie pracy również 
zatrudnia dwóch strażaków ochotników, są bardzo dobrze wyszkoleni, co 
zapewnia poczucie bezpieczeństwa dla zakładu.

Następnie radna Róża Jędrosz wnioskowała o zakończenie dyskusji w tej 
sprawie.
Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie zgłoszonego wniosku. 
Za zakończeniem dyskusji w w/w sprawie głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały 
w w/w sprawie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXIV/ 190 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

m) określenia stawek podatku od nieruchomości

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  wraz  z  uzasadnieniem  przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Szczepaniak.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  opinie  Komisji  Rady  w  tym 
zakresie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Radny Tadeusz Jańczak wnioskował o zwiększenie stawki podatku od budowli.
Burmistrz wyjaśnił, że stawka w wysokości 2% jest ustawowa i nie można jej 
podwyższyć.
Innych 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  (nieobecni  radni:  Leszek  Dajewski  oraz  Józef 
Szymczak). 
Uchwała Nr XXIV/ 191 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

n) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 
zwolnień od podatku

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Mieczysław Kowalski projekt 
uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  opinie  Komisji  Rady  w  tym 
zakresie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Radny Tadeusz Jańczak zapytał czy wzrosły stawki podatku w porównaniu do 
bieżącego roku oraz w jaki sposób Urząd Miejski kontroluje środki transportu 
podlegające opodatkowaniu np. związanych z działalnością rolniczą.  
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  stawki  podatku  od  środków 
transportowych są bez zmian.
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Następnie  Burmistrz  poinformował,  że  Urząd Miejski  otrzymuje  z  Wydziału 
Komunikacji   Starostwa  Powiatowego  w  Gostyniu  wykaz  pojazdów 
podlegających  opodatkowaniu,  ponadto  właściciele  pojazdów  składają 
deklaracje.

Innych 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 (nieobecni radni: j.w.)
Uchwała Nr XXIV/ 192 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

o) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 
położonym  w rejonie ulicy Sportowej w Borku Wlkp. - „Boisko”

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Gminy wraz 
z zaproszeniem na dzisiejszą sesję były dostarczone radnym materiały i zapytał 
czy Rada wyrazi zgodę  aby nie czytać całego programu.
10 radnych głosowało za tym aby nie czytać uchwały.
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  §  1 
projektu uchwały w powyższej sprawie. 
Po  czym  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  załącznika 
graficznego do w/w uchwały.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski przedstawił 
na załączniku graficznym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na 
terenie położonym  w rejonie ulicy Sportowej w Borku Wlkp. - „Boisko”.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  opinie  Komisji  Rady  w  tym 
zakresie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Żadnych zastrzeżeń nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał  się  od  głosowania  (nieobecni  radni:  Andrzej  Kubiak,  Leszek 
Dajewski oraz Józef Szymczak).
Uchwała Nr XXIV/ 193 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
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p) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru osiedla „Powstańców Wielkopolskich”

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Mieczysław  Kowalski  przedstawił  §  1 
projektu uchwały w powyższej sprawie. 
Po  czym  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  załącznika 
graficznego do w/w uchwały.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski przedstawił 
na załączniku graficznym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru osiedla „Powstańców Wielkopolskich”.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  opinie  Komisji  Rady  w  tym 
zakresie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz przedstawili 
pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Radny  Marek Rożek zapytał, co autor ma na myśli projektując na wskazanym 
terenie zbiornik wodny.

Burmistrz wyjaśnił, że jest to teren, który może być obecnie zalesiony, a kiedyś 
można tam wybudować np. basen. 

Innych pytań 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  (nieobecni  radni:  Leszek  Dajewski  oraz  Józef 
Szymczak).
Uchwała Nr XXIV/ 194 /2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Brak zapytań i interpelacji radnych.

Ad.10.  Opinia  w  sprawie  przyznania  środków  z  Terenowego  Funduszu 
Ochrony  Gruntów  Rolnych  na  modernizacje  dróg  dojazdowych  do 
gruntów rolnych w miejscowościach Głoginin i Trzecianów.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  opinie  Komisji  Rady  w  tym 
zakresie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
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przedstawił pozytywną opinię.
Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw  Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz poinformowała, że 
Komisja nie rozpatrywała w/w sprawy.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecni radny: j.w.).

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie  Przewodniczący  Rady  prosił  radnych o  liczny  udział  
w uroczystościach związanych z 90 rocznicą niepodległości obchodzoną w dniu 
11 listopada 2008r. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zobowiązał  radnego  Józefa  Szymczaka  do 
udziału  w  wyborach  sołtysa  wsi  Studzianna,  które  odbędą  się  w  dniu  
21 listopada br.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Ad.12. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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	organizacje godzin świetlic. Poinformował, że główne  „natężenie” w świetlicy jest na początku i na końcu zajęć szkolnych. Jest też parę godzin od 8.00 do 15.00, co wynika z nauki dwóch języków obcych, w tym jeden nieobowiązkowy i wówczas uczniowie nie uczęszczający na zajęcia z języka są w świetlicy.
	Po czym Przewodniczący Rady wnioskował o krótsze wypowiedzi dyrektorów w temacie sprawozdania.
	Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.

