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

odbytej w dniu 30 grudnia  2008 roku
w godz. od 1630 do 1930

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, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, kierownicy 
jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół 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.
Nieobecny radny Leszek Dajewski.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej. 
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności za rok 2008 oraz plan pracy na rok 2009:
a) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, 
b) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego,
c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 25 września 2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

 b) uchylenia uchwały Nr XIX/150/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 30 maja 2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 
dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa i remont kapitalny budynku 
ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi 
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obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz 
z nowym oświetleniem”,

c)  zmian budżetu i w budżecie,
d) uchwalenia budżetu na rok 2009,
e) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,
f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
g) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009,
h) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009,

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

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniach Komisji 
został wprowadzony  do porządku sesji projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy  Borek Wlkp. na lata 2007-2013. Po czym zapytał, czy radni zgłaszają 
jakieś uwagi. 

Żadnych uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady 
przedstawił porządek sesji po wprowadzonej zmianie w pkt. 8.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 25 września 2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

 b) uchylenia uchwały Nr XIX/150/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 30 maja 2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 
dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa i remont kapitalny budynku 
ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi 
obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz 
z nowym oświetleniem”,

c) zmian budżetu i w budżecie,

d) uchwalenia budżetu na rok 2009,

e) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

g) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009,
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h) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009,

i)  zmiany  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy  Borek Wlkp. na lata 2007-2013.

Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku 
sesji. 
Za przyjęciem proponowanego porządku głosowało 13 radnych,  nikt  nie  był 
przeciwny  i  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosowania  (nieobecny  radny  Leszek 
Dajewski).

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXVI 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 XXVI sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie złożył radny powiatu Janusz Sikora.
Radny poinformował o następujących sprawach:
1) w 2009 roku będzie realizowana:
a)  budowa drogi na ul. Konopnickiej w Borku Wlkp.,
b) odwodnienie pasa jezdnego w Bruczkowie,
c) dalszy ciąg budowy chodnika w Jaworach,
d) pozyskanie samochodu dla DPS w Zimnowodzie,
Ponadto:
- planowana rozbudowa szkoły w Krobi,
- modernizacja Domu Dziecka w Bodzewie,
- zostaną poczynione starania o zakup nowego ambulansu,
- zakup nowego sprzętu do szpitala (między innymi tomograf)

Radny  Tadeusz  Jańczak  zapytał  jaka  kwota  budżetu  starostwa  będzie 
przeznaczona na szpital w Gostyniu.

Wicestarosta wyjaśnił, że szpital, to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
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Zdrowotnej, a Starostwo tylko wspiera jego działalność. Dodał także, że w 2008 
roku wsparcie to wynosiło 500 tys. zł, natomiast na 2009 rok planowana jest 
kwota w wysokości 1.300 tys. zł. 

Innych pytań nie zgłoszono.
Obecny radny Leszek Dajewski.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności za rok 2008 oraz plan pracy na rok 2009:
Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał  radnych  czy  mają  być  odczytane 
sprawozdania.
12 radnych głosowało za tym, aby nie odczytywać sprawozdań.

a) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Przewodniczący Komisji Andrzej Kubiak złożył w/w sprawozdanie oraz plan 

pracy na rok 2009, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego
Przewodnicząca Komisji Róża Jędrosz złożyła w/w sprawozdanie oraz plan 

pracy na rok 2009, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Przewodniczący Komisji Mieczysław Dębowiak złożył w/w sprawozdanie 

oraz plan pracy na rok 2009, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Burmistrz przedstawił następujące sprawy.
1) planowana w 2009 roku modernizacja drogi na ul. Koźmińskiej 

współfinansowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego,

2) rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, 
3) BIOPAL – zostanie unieważniony przetarg na wykup gruntów, ponieważ nie 

wpłynęły środki za wykup, 
4) w okresie międzysesyjnym wprowadzono autopoprawki (między innymi):
- dofinansowanie szczepionek dla dziewczynek przeciw rakowi szyjki macicy 

w wysokości 25 tys. zł, 
- dofinansowanie oświetlenia na stadionie,   

Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tym temacie. 
Uwag nie zgłoszono.
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Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

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

a) uchylenia uchwały Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 25 września 2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały  głosowało 14 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXVII/ 206 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b) uchylenia uchwały Nr XIX/150/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 30 maja 2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 
dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa i remont kapitalny 
budynku ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny 
z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej 
architektury wraz z nowym oświetleniem

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.

Burmistrz poinformował, że w związku z przesunięciem na 2009 rok terminu 
realizowanego zadania, planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu nie została zaciągnięta. 
W związku z powyższym wystąpiła potrzeba uchylenia przedmiotowej uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały  głosowało 14 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXVII/ 207 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c)  zmian budżetu i w budżecie 

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  
w powyższej sprawie.
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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 XXVII/ 208 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) uchwalenia budżetu na rok 2009

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt budżetu został doręczony radnym 
wraz z materiałami na dzisiejszą sesję zgodnie ze Statutem Gminy Borek Wlkp.
Dalej Przewodniczący Rady wyjaśnił, że powyższy projekt budżetu był 
przedmiotem obrad Komisji Rady.

Po czym zostały przedstawione:

1) uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 03.12.2008r. 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 
2009r.

2) uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 03.12.2008r. 
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu 
publicznego Gminy Borek Wlkp.

3) uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 03.12.2008r. 
w sprawie w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez 
Gminę Borek Wlkp. deficytu budżetu. 

Po czym Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt 
budżetu gminy Borek Wlkp. na rok 2009.

Następnie Burmistrz przedstawił poprawki do projektu budżetu na rok 2009, po 
czym przedstawił planowane do zrealizowania w 2009 roku najważniejsze 
zadania:

1) projekt rozbudowy szkoły w Zimnowodzie,
2) Centrum Wiejskie w Studziannie,
3) Centrum Wiejskie w Zalesiu,
4) modernizacja dróg:
- w Głogininie (dalsza część)
- w Trzecianowie,
- w Borku Wlkp. (ul. Mickiewicza i Asnyka oraz ul. Koźmińska),
5) budowa kanalizacji Jeżewo – Borek Wlkp.
6) budowa wodociągu w Studziannie (do p. Busza),
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7) budowa wodociągu do cmentarza oraz do gospodarstw w Cielmicach 
i Trzecianowie,

8) remont ratusza,
9) Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie,
10) dokończenie budowy chodnika w Jaworach,
11) dof. budowy ul. Konopnickiej, 
12) dof. budowy chodnika wraz z kładka na cmentarz w Borku Wlkp.,
13) realizacja programu „RYBKA”,
14) realizacja dokumentacji na modernizację MGOK w Borku Wlkp.

Następnie sołtys wsi Skoków – Władysław Szymczak pochwalił doprowadzenie 
wody do cmentarza, po czym zgłosił brak oświetlenia przy cmentarzu. Sołtys 
wnioskował także o zabezpieczenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej 
w Skokowie. 

Burmistrz wyjaśnił, że budowa kanalizacji sanitarnej w Skokowie była 
planowana do realizacji z  programu SPÓJNOŚĆ, co obecnie jest niemożliwe. 
Ponadto  Burmistrz  poinformował,  że  po  przejęciu  gruntu  od  Agencji 
Nieruchomości  Rolnej  przy  cmentarzu  w  Borku  Wlkp.  powstaną  miejsca 
parkingowe,  co  znacząco  poprawi  bezpieczeństwo  w  tym rejonie,  natomiast 
sprawa oświetlenia będzie realizowana w dalszej przyszłości.

Sołtys  wsi  Soków  proponował  rozważyć  wejście  na  cmentarz  
w Borku Wlkp. od strony nowego chodnika.
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  cmentarz  jest  własnością  Parafii  
Borek Wlkp.

Innych 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 XXVII/ 209 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

e) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

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

Żadnych  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. 
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Uchwała Nr XXVII/ 210 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Wiceprzewodniczący  Rady  Andrzej  Kubiak  przedstawił  projekt  uchwały  
wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
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 XXVII/ 211 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

g) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak. 
Nikt zastrzeżeń nie zgłosił.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXVII/ 212 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

h) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXVII/ 213 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

i) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy  Borek Wlkp. na lata 2007-2013. 

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Nikt  zastrzeżeń  nie  zgłosił,  wobec  czego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
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Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXVII/ 214 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 10. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady apelował do radnych o udział w uroczystościach z okazji 
obchodów 90 rocznicy  Powstania Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak (nauczyciel Zespołu Szkół 
im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.) poinformował, że z okazji 90 
rocznicy  wybuchu  Powstania  Wielkopolskiego,  Urząd  Marszałkowski 
Województwa  Wielkopolskiego  zorganizował  konkurs  o  nazwie  Operacja 
„Wolność”. Biorą w nim udział uczniowie kl. V i VI szkół podstawowych oraz 
I i II gimnazjów. Uczestnicy gry przystępują do niej w 6-8 osobowym zespole 
(brygadach). Rozwiązują kolejno 9 zadań.
Łącznie w konkursie brało udział około 100 brygad, uczniowie Zespołu Szkół 
w Borku Wlkp. zajęli 14 miejsce.

Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Krzysztof Baska poinformował, że 
podczas uroczystości obchodów 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 
odbędzie się odsłonięcie płaskorzeźby i pamiątkowej tablicy.

Następnie Burmistrz podziękował wszystkim za współpracę i realizację budżetu 
w  2008  roku  oraz  złożył  najserdeczniejsze  życzenia  z  okazji  Nowego  2009 
Roku.
Po  czym  radny  Mieczysław  Dębowiak  w  imieniu  strażaków,  Władysław 
Szymczak  w  imieniu  sołtysów  oraz  Przewodniczący  Rady   podziękowali 
wszystkim za współpracę  i złożyli życzenia Noworoczne. 

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.11. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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