
Protokół  Nr XXX/2009 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 16 kwietnia 2009 roku
w godz. od 1630 do 1830

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecni radni: 
Irena Rozwora 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, kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,  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 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 XXIX 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) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. 

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

Następnie zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego harmonogramu.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.
W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do 
realizacji.
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady.

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

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora.
Radny przedstawił następujące informacje:
1) zostały uruchomione stypendia unijne dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 
- za okres od 1.09.2008 – 30.06.2009, 
- na stypendium przeznaczono 450.000 zł,  dla 180 uczniów po 250 zł 

miesięcznie, wypłata jednorazowo w kwocie 2.500 zł, wg kryterium 
dochodowego 504 zł na jednego członka w rodzinie,

2) dofinansowanie zakupu tomografu dla Szpitala w Gostyniu, 
3) nowa karetka transportowa z lekarzem na terenie Gostynia,
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 w tym temacie. 
Uwag nie zgłoszono.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła interpelacja radnego Jana Wachowskiego dotycząca wyliczenia 
kosztów utrzymania jednego ucznia w wydanej broszurce „Budżet Gminy 
Borek Wlkp. 2008- 2009”.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek poinformował, że 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 zostało doręczone 
radnym wraz z materiałami na sesję zgodnie ze Statutem Gminy Borek Wlkp. 
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Dalej wyjaśnił, że powyższe sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji 
Rady.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jan Wachowski przedstawił 
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Borku Wlkp. z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, który stanowi załącznik 
nr  4 do niniejszego protokołu.

Dalej Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 
2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym w dniu 18 marca 2009 r. 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za 2008 rok, która 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił  uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 
2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 
Borku Wlkp. z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008, która stanowi 
załącznik nr  6 do niniejszego protokołu.

W dalszej części Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za 2008 rok. 

Mimo zachęceń do dyskusji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej nikt 
z obecnych na sesji w tym temacie głosu nie zabrał wobec powyższego 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w sprawozdaniem.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXX/ 228 / 2009 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady wraz Wiceprzewodniczącymi w imieniu Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. pogratulowali Burmistrzowi absolutorium, podziękowali 
pracownikom Urzędu Miejskiego oraz kierownikom jednostek organizacyjnych 
Gminy za współpracę.
Burmistrz podziękował za udzielone  absolutorium. 
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Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

W tym punkcie Burmistrz wyjaśnił, że odpowiedź na złożoną przez 
radnego Jana Wachowskiego interpelację zostanie udzielona zgodnie ze 
Statutem Gminy. 

Ad. 10. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady przedstawił następujące informacje:
1) w dniu 23 kwietnia br. odbędzie się kolejna sesja Rady, 
2) w dniu 21 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady 

Miejskiej,
3) wpłynęły trzy wnioski o nadanie tytułu i odznaki  „Zasłużony dla Gminy 

Borek Wlkp.”, które zostaną po bieżącej sesji zaopiniowane przez Komisję 
do rozpatrywania w/w wniosków,

4) pismo Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu w sprawie udzielenia 
dofinansowania na zakup paliwa,

Burmistrz wyjaśnił, że do Urzędu również wpłynęło pismo w w/w sprawie, 
które zostało pozytywnie załatwione.
5) wniosek Starostwa Powiatowego w Gostyniu dotyczący dofinansowania 

zakupu tomografu komputerowego dla ZP ZOZ w Gostyniu (75% 
dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego, 
natomiast 25% koszt szpitala) – Gmina Borek Wlkp. 40.000 zł.

Radny Marek Rożek wnioskował o przyspieszenie prac nad programem podania 
szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy. Radny dodał, że akcja 
propagująca szczepionkę jest źle prowadzona. Ponadto radny uważa, że wnioski 
wypracowane na posiedzeniu Komisji Oświaty winny być zatwierdzone przez 
Radę Miejską, a nie przekazywane bezpośrednio rodzicom.

Przewodnicząca Komisji Oświaty - Róża Jędrosz poinformowała, że Komisja 
wypracowała pewne wnioski i prosiła  dyrektorów o przeprowadzenie 
pogadanek z rodzicami i dziećmi na temat raka szyjki macicy.

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że radny Marek Rożek był 
inicjatorem w/w zadania w związku z powyższym powinien uczestniczyć 
w przebiegu tych prac.

Radny Marek Rożek poinformował, że deklaracja, którą otrzymali rodzice 
podziałała jak „straszak finansowy” i rodzice wycofują się ze szczepionki.

Burmistrz stwierdził, że w budżecie gminy na 2009 rok zostały zabezpieczone 
stosowne środki, natomiast Rada musi zatwierdzić ,,Programu profilaktyki raka 
szyjki macicy”.
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W związku ze złożoną interpelacją radny Jan Wachowski uważa, że 
w broszurce „Budżet Gminy Borek Wlkp. na 2009 rok” wyliczone środki dla 
poszczególnych szkół nie przedstawiają faktycznych kosztów ich utrzymania.
Radny uważa, że „warunki brzegowe” do wyliczenia kosztów we wszystkich 
szkołach muszą być takie same. 

Burmistrz wyjaśnił, że wykazane koszty są tylko wykorzystane do celów 
organizacyjnych, bo intencją Gminy nie jest likwidacja jakichkolwiek 
oddziałów.

Radny Jan Wachowski dodał także, że w broszurce  żywienie ucznia z Zespołu 
Szkół w Borku Wlkp., dowożone obiady do uczniów SP w Wycisłowie  oraz 
żywienie nauczycieli i osób obcych są kosztem na ucznia SP w Borku Wlkp. 
Radny stwierdził, że tak sporządzona broszurka to „bubel” stworzony przez 
pracownika, który należy sprostować.

Po czym Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie. Jednocześnie 
dodał, że wydatki na oświatę z budżetu gminy są znaczne i cieszy się, że radni 
zwrócili uwagę na ten fakt.

Radny Tadeusz Jańczak wnioskował o ustawienie ławek na rynku 
w Borku Wlkp.

Burmistrz stwierdził, że sprawa zostanie załatwiona pozytywnie.

Następnie radny Marek Rożek złożył wniosek o zobowiązanie Burmistrza do 
przygotowania projektu uchwały w sprawie „Programu profilaktyki raka szyjki 
macicy” na posiedzenie Komisji Rady, które odbędzie się w dniu 21.04.br.

Za wnioskiem radnego Marka Rożka głosowało 9 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosowania, nikt nie był przeciwny.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił Burmistrza 
o przygotowanie projektu uchwały w w/w sprawie. Po czym  wnioskował do 
członków komisji ds. rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu i odznaki 
„Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” o pozostanie po sesji celem rozpatrzenia 
wniosków, które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej.

Innych uwag nie zgłoszono.
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Ad.11. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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