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

odbytej w dniu 19 listopada  2008 roku
w godz. od 1630 do 1830

W sesji  uczestniczyło  13  radnych (ustawowo 15 radnych)  nieobecni  radni: 
Irena Rozwora, Tadeusz Jańczak – lista obecności  stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, radni 
powiatowi, 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 
(nieobecny radny Marek Rożek).

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu Gostyńskiego,
 
6.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
7.Wolne głosy i wnioski. 
8. Zakończenie.

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

Nikt z radnych  nie zgłosił zastrzeżeń, w związku z powyższym przystąpiono do 
jego realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się 
z treścią protokołu przed sesją.
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Po czym zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do protokołu z XXIV sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.
Radny  Marek  Rożek  zapytał  do  kiedy  można  zgłaszać  pytania  do  projektu 
budżetu na 2009 rok.
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  uwagi  można  składać  do  przyjęcia 
budżetu przez Radę Miejską.

Ad.5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu Gostyńskiego

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Następnie Wicestarosta Janusz Sikora wyjaśnił, że  projekt realizowany będzie 
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy  Dróg  Lokalnych  na  lata  2008  –  2011.  Inwestycja  realizowana 
będzie w 2009 roku, a jej całkowita wartość wynosi 1.650.000 zł + 72.590 zł 
koszt niekwalifikowany dokumentacji. Powiat Gostyński zwrócił się do Gminy 
Borek Wlkp. z prośbą o partnerstwo w realizacji tej inwestycji. Zgodnie z oceną 
strategiczną  wniosków  -  ten  projekt,  który  realizowany  będzie  w  ramach 
partnerstwa otrzyma dodatkowo 10 punktów. Jest to bardzo wiążące w ocenie 
końcowej projektu i zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania.
Wicestarosta dodał, że Powiat może złożyć dwa wnioski w ramach tego 
programu, w tym jeden składa dla Borku Wlkp., ponadto wyjaśnił, że wniosek 
musi być złożony do 20 listopada br., a bez podjętej uchwały nie ma możliwości 
składania wniosków i uzyskania dofinansowania.

Radny Mieczysław Kowalski prosił o precyzyjne określenie, w którym miejscu 
zaczyna się droga Strumiany – Borek Wlkp., a w którym kończy.

Wicestarosta  wyjaśnił,  że  jest  to  droga  o  długości  993  m,  obejmuje  
ul. Konopnicką, dalej ze względów bezpieczeństwa prace zostaną rozpoczęte od 
Dąbrówki  (od  drogi  krajowej)  przez  Strumiany  z  poszerzeniem  krzyżówki  
Borek Wlkp. - Zalesie. 

Innych 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. 
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Uchwała  Nr  XXV/  195 /2008 Rady  Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 7. Wolne głosy i wnioski.

Nieobecny radny Marian Łuczak.
W  tym  punkcie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  informację  o  złożonych 
oświadczeniach  majątkowych  przez  radnych,  Burmistrza  oraz  pismo 
Wiceprzewodniczącego Rady Mieczysława Kowalskiego w sprawie rezygnacji 
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Następnie  Wicestarosta  Powiatu  Janusz  Sikora  przedstawił  następujące 
informacje:
- z terenu gminy Borek Wlkp. zostały złożone wnioski  o stypendia sportowe,
- ukończenie budowy chodnika w planowanym zakresie w Bruczkowie w tym 

roku,  w  przyszłym  roku  odwodnienie  (łączna  kwota  wykonania  zadania 
1.400.000 zł),

- ciąg dalszy budowy chodnika w Zalesiu i Jaworach,
- Powiat czyni starania o środki na zakup tomografu komputerowego.

Radny Marek Rożek wnioskował o zabezpieczenie środków finansowych 
w budżecie na 2009 rok na zakup szczepionek przeciw raka szyjki macicy dla 
dziewczynek w wieku 12, 13 i 14 lat. Dodał, że komplet szczepionek 3 szt. - to 
koszt 1350 zł. 

Burmistrz  poinformował,  że  takie  środki  mogą  być  zabezpieczone  w  dziele 
Ochronie zdrowia, jednak uważa, że społeczeństwo powinno w tym temacie się 
wypowiedzieć.

Następnie  Przewodniczący  Rady  apelował  do  radnych  o  przeanalizowanie 
projektu budżetu na 2009 rok.

Radny Andrzej Kubiak przedstawił informację z protestu rolników w Brukseli.

Wicestarosta  Janusz  Sikora  poinformował,  że  lampy  przy  posesji  pana 
Zawodnego w Borku Wlkp.  nie świecą.
Radny  Mieczysław  Kowalski  także  zgłosił  brak  świateł  w  przejściu  z  ul. 
Sienkiewicza do ul. Słowackiego w Borku Wlkp.
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Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.8. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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