
Protokół  Nr XXIX/2009
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 26 marca  2009 roku

w godz. od 1630 do 1730

W sesji  uczestniczyło  14  radnych (ustawowo 15 radnych)  nieobecni  radni: 
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, Architektury, Inwestycji, Gospodarki 
Gruntami  i  Gospodarki  Komunalnej  –  Mirosław  Twardowski,  kierownicy 
jednostek  podporządkowanych,  dyrektorzy  szkół,  dyrektor  Przedszkola 
Samorządowego  „Pod  Dębem”  w  Karolewie,  sołtysi  i  rady  sołeckie  oraz 
Wicestarosta Gostynia – Janusz Sikora i pozostali radni powiatu. W sesji udział 
wzięli także radni III i IV kadencji oraz zespół „Borkowiacy” - 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 XXVIII sesji Rady Miejskiej. 
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
b) zmian budżetu i w budżecie,
c) zmiany uchwały Nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 

30 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Borek Wlkp.,

d) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy Borek Wlkp. na lata 2007 – 2013,

e) ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2009 roku z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

f) zbycia nieruchomości gruntowych położonych  w Borku Wlkp. 
przy ul. Mickiewicza,
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g) najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Borek Wlkp.

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z prośbą 
dyrektorów szkół oraz kierownika MGOPS w Borku Wlkp. projekt uchwały 
w sprawie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek 
organizacyjnych Gminy Borek Wlkp., zostaje wycofany z porządku sesji. Po 
czym zapytał, czy radni zgłaszają jakieś uwagi. 

Żadnych uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady 
prosił o przegłosowanie zgłoszonej poprawki.
Za wycofaniem w/w projektu uchwały z  obrad sesji  głosowało 12 radnych,  
2 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Po czym Przewodniczący Rady przedstawił  porządek sesji  po wprowadzonej 
zmianie w pkt. 6.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
b) zmian budżetu i w budżecie,
c) zmiany uchwały Nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 

30 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Borek Wlkp.,

d) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy Borek Wlkp. na lata 2007 – 2013,

e) ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2009 roku z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

f) zbycia nieruchomości gruntowych położonych  w Borku Wlkp.  przy 
ul. Mickiewicza.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku 
sesji. 
Za przyjęciem proponowanego porządku głosowało 12 radnych, 2 radnych było 
przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 XXVIII sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie złożył radny powiatu – Grzegorz Marszałek.
Radny  poinformował,  że  ostatnia  sesja  Rady  Powiatu  Gostynia  odbyła  się  
19 marca br.,  gdzie głównymi tematami  była ocena stanu bezpieczeństwa na 
terenie powiatu gostyńskiego.
Uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak 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.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz oraz 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
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 XXIX/ 222 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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b) zmian budżetu i w budżecie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 
przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz oraz 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
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 XXIX/ 223 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c) zmiany uchwały Nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
30 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Borek Wlkp.

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
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  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXIX/ 224 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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d) 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.
Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie udzielając głosu 
przewodniczącym Komisji celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz oraz 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak 
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 XXIX/ 225 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

e) ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2009 roku z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.

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

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

Następnie Przewodniczący Rady wnioskował do Burmistrza o przedstawienie 
uzasadnienia do projektu uchwały.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki 
Gruntami i Gospodarki Komunalnej – Mirosław Twardowski poinformował, że 
w związku z kontynuowaniem w 2009 roku „Powiatowego programu likwidacji 
wyrobów zawierających azbest” Gmina Borek Wlkp. przeznacza na to zadanie 
kwotę w wysokości 7.758 zł tj. złotówkę na mieszkańca gminy. Dodał także, że 
Starostwo  Powiatowe  w  Gostyniu  pozyskało  na  realizację  tego  zadania 
dofinansowanie  z  WFOŚiGW  w  Poznaniu  w  wysokości  40.000  zł  oraz 
przeznaczyło  z  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  kwotę  
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w wysokości 50.000 zł. W 2008 roku do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. 
wpłynęły 3 wnioski o usunięcie pokrycia dachowego wyrobem zawierającym 
azbest – łącznie na powierzchni 160 m2  . Kwota dofinansowania ze Starostwa 
Powiatowego w Gostyniu wyniosła 4.365,60 zł.

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 XXIX/ 226 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

f) zbycia nieruchomości gruntowych położonych  w Borku Wlkp. 
przy ul. Mickiewicza

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.

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

Przewodniczący  Rady  poprosił  Burmistrza  o  przedstawienie  uzasadnienia  do 
przedstawionego projektu uchwały.
Burmistrz wyjaśnił, że nieruchomości objęte projektem uchwały stanowią 
własność Gminy Borek Wlkp. Działka nr 110 stanowiła starą drogę dojazdową 
do pól. Pomiędzy starą drogą , a nową ulicą pozostał pas gruntów, które nie są 
użytkowane. 
W celu wykorzystania tych gruntów został dokonany ich podział i celowa jest 
sprzedaż właścicielom działek sąsiednich. Przy tym sposobie rozwiązania 
będzie wykorzystywana nowa ul. Mickiewicza także na dojazd do pól. 
Nieużytki zostaną zlikwidowane. Dlatego celowe jest wyrażenie zgody na 
sprzedaż gruntów w celu uzupełnienia działek sąsiednich. 

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 XXIX/ 227 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Ad. 7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 16 marca br odbędzie się 
sesja absolutoryjna, a kolejna zwykła sesja planowana jest w dniu 23 kwietnia 
br.
Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  poinformował,  że  na 
przystanku  autobusowym  w  Borku  Wlkp.  jest  nieaktualny  rozkład  jazdy 
autobusów.

Burmistrz wyjaśnił, że Urząd Miejski skieruje pismo do PKS o uaktualnienie 
rozkładu jazdy autobusów. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  podziękował  pracownikom  MGOK  
w Borku Wlkp. za przygotowanie sali sesyjnej.
Innych uwag nie zgłoszono.

Ad. 9. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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