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

odbytej w dniu 23 kwietnia  2009 roku
w godz. od 1630 do 1820

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, 
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 oraz Wicestarosta Gostynia – 
Janusz Sikora - 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.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX 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) zmian budżetu i w budżecie,
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp.,
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko -  Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.,
d) zbycia lokali mieszkalnych i współwłasności w nieruchomości gruntowej 

położonej w Borku Wlkp. przy ul. Kilińskiego 13,
e) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. przy ul. 

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

Adama Mickiewicza,
g) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Karolewie,

1



h) odpłatności za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu prowadzonym przez 
Gminę Borek Wlkp. 

i) 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,

j) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków,

k) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

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

Radny Tadeusz Jańczak zwrócił uwagę, że w przedstawionym porządku sesji 
pkt f) brzmi w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku 
Wlkp. przy ul. Adama Mickiewicza, natomiast projekt uchwały dotyczy nabycia
nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp. przy ul. Adama 
Mickiewicza.
Po czym Przewodniczący Rady wyjaśnił, że do porządku sesji wkradła się 
pomyłka, winno być nabycia.

Następnie radna Róża Jędrosz wnioskował o wycofanie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w publicznym 
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Borek Wlkp. w związku z wycofaniem 
go na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie zgłoszonej poprawki.
Za wycofaniem w/w projektu uchwały z  obrad sesji  głosowało 13 radnych,  
nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

W dalszej części sesji Przewodniczący Rady wnioskował o wprowadzenie 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki 
macicy na  lata 2009 – 2013”.

Po czym prosił o przegłosowanie tej poprawki.
Za  wprowadzeniem  w/w  projektu  uchwały  głosowało  13  radnych,  
nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Po czym Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji po wprowadzonych 
zmianach w pkt. 7.
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7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie,
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp.,
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko -  Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.,
d) zbycia lokali mieszkalnych i współwłasności w nieruchomości gruntowej 

położonej w Borku Wlkp. przy ul. Kilińskiego 13,
e) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. przy ul. 

Jeżewskiej, 
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 

w Borku Wlkp. przy ul. Adama Mickiewicza,
g) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Karolewie,
h) 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,

i) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków,

j) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
k) przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na  lata 2009 – 2013”. 

Następnie 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.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXX 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 XXX sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXX 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 – Janusz Sikora.
Radny  przedstawił  następujące  informacje  dotyczące  konkursu  na  realizację 
zadań  publicznych  ogłoszonych  przez  Starostwo  Powiatowe  dla  organizacji 
pozarządowych w 2009 roku:
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-     OSP w Karolewie (zawody, szkolenia, konkursy, obozy na szczeblu     
          powiatowym) 8000 zł,
-     OSP w Karolewie  (konkursy, rajdy) 2000 zł,
- Uczniowski Klub Jeździecki „DŻAMAJKA” w Borku Wlkp. 2000 zł,
- Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp. 2000 zł,
- UKS Borek Wlkp. – brak kompletnego wniosku,
- na zorganizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej  na terenie gminy 

Borek Wlkp.- brak ofert (środki zostały przeznaczone na inne cele),
-          stypendia naukowe – brak informacji.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
Ponadto Burmistrz poinformował o budowie drogi w Borku Wlkp. na ul. Adama 
Mickiewicza oraz Marii Konopnickiej.
Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tym temacie. 
Nikt głosu nie zabrał.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  
w powyższej sprawie.
Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  przewodniczącym  Komisji 
celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia wspólna Komisji Rady: Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - 
Róża Jędrosz przedstawiła 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. 
Uchwała Nr XXXI/ 229 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Borek Wlkp.

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

Opinia wspólna Komisji Rady: Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - 
Róża Jędrosz przedstawiła 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. 
Uchwała Nr XXXI/ 230 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko -  Gminnego 
Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  przewodniczącym  Komisji 
celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia wspólna Komisji Rady: Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - 
Róża Jędrosz przedstawiła 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. 
Uchwała Nr XXXI/ 231 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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d) zbycia lokali mieszkalnych i współwłasności w nieruchomości gruntowej 
położonej w Borku Wlkp. przy ul. Kilińskiego 13

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.

Opinia wspólna Komisji Rady: Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - 
Róża Jędrosz poinformowała, że w większości członkowie Komisji głosowali za 
wydaniem pozytywnej opinii do projektu powyższej uchwały.

Następnie  Burmistrz  poinformował,  że  budynek  składa  się   z  dwóch  lokali 
mieszkalnych, ponadto budynek jest w bardzo złym stanie technicznym i aby 
uniknąć ponoszenia nakładów na remont celowa jest jego sprzedaż. Dodał także, 
że  najemcy wyrażają zgodę na wykup tych lokali

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. 
Uchwała Nr XXXI/ 232 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. przy 
ul. Jeżewskiej

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  przewodniczącym  Komisji 
celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia wspólna Komisji Rady: Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - 
Róża Jędrosz przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej 
uchwały.
Burmistrz  wyjaśnił,  że  Przedsiębiorstwo  Handlowo  Produkcyjne 
„AGROEFEKT”  złożyło  ofertę  zakupu   tej  działki,  aby  umożliwić  kupno 
konieczne jest  ogłoszenie przetargu. Nieruchomość ta zostanie przeznaczona 
pod magazyn do środków obsługi rolnictwa. 
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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. 
Uchwała Nr XXXI/ 233 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 
w Borku Wlkp. przy ul. Adama Mickiewicza

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  przewodniczącym  Komisji 
celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia wspólna Komisji Rady: Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - 
Róża Jędrosz przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej 
uchwały.
Ponadto Burmistrz poinformował, że grunty te zostaną przeznaczone na 
poszerzenie ulicy.

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. 
Uchwała Nr XXXI/ 234 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

g) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Karolewie

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  
w powyższej sprawie.
Po czym Przewodniczący Rady prosił o opinię Komisji w w/w sprawie.
Opinia  wspólna  Komisji  Rady:  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Zdrowia, 
Kultury,  Spraw  Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  - 
Róża  Jędrosz  przedstawiła  pozytywną opinię  Komisji  do projektu powyższej 
uchwały.
Następnie  Burmistrz  poinformował,  że  grunt  przeznaczony  do  sprzedaży 
usytuowany  jest  obok  wysypiska  śmieci,  wcześniej  przeznaczony  był  pod 
rozbudowę  wysypiska.  Aktualnie  Gmina  przystąpiła  do  realizacji  planu  
w  związku  z  budową  wysypiska  odpadów  komunalnych  w  miejscowości 
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Witaszyczki k/Jarocina. W związku z powyższym grunt ten przewidziany jest 
do sprzedaży w drodze przetargowej pod działalność rolniczą. Obszar działki po 
jej  wydzieleniu  wynosi  4  ha,  a  wartość  oszacowana  przez  rzeczoznawcę 
majątkowego wynosi 183 tys. zł.
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. 
Uchwała Nr XXXI/ 235 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

h) 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

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady 
Tomasz Szczepaniak.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji w tej sprawie.
Opinia  wspólna  Komisji  Rady:  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Zdrowia, 
Kultury,  Spraw  Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  - 
Róża  Jędrosz  przedstawiła  pozytywną opinię  Komisji  do projektu powyższej 
uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń, 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. 
Uchwała Nr XXXI/ 236 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

i) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

Wiceprzewodniczący  Rady  Andrzej  Kubiak  przedstawił  projekt  uchwały  
w powyższej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji w tej sprawie.

Opinia  wspólna  Komisji  Rady:  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Zdrowia, 
Kultury,  Spraw  Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  - 
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Róża Jędrosz poinformowała, że za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 4 
radnych, 3 radnych było przeciwnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Burmistrz  poinformował,  że  Borecki  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  
w Karolewie na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków złożył 
wniosek o  zatwierdzenie  taryf  wraz  ze  szczegółową kalkulacją  cen  i  stawek 
opłat oraz wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i  kanalizacyjnych  będących  w  jego  posiadaniu.  Na  podstawie  dostarczonej 
dokumentacji  Burmistrz  stwierdził,  że  taryfy  zostały  opracowane  zgodnie  
z  przepisami.  Ponadto  Burmistrz  stwierdził,  że  ceny  wody  w  gminie  
Borek Wlkp. są najtańsze, dla porównania  podał ceny wody z pobliskich gmin:
- Borek Wlkp. 2,23 zł
- Góra              2,66 zł
- Gostyń          2,79 zł
- Jarocin          2,85 zł
- Piaski            2,55 zł
- Strzelce         2,60 zł
- Śrem             3,11 zł
- Jaraczewo     3,08 zł
Ponadto  Burmistrz  stwierdził,  że  Rada  Miejska  podchodzi  politycznie  do 
sprawy. 

Radny  Marek  Rożek  wyjaśnił,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Rady  w  temacie 
podwyżki cen wody nie było politycznej dyskusji. Ponadto radny uważa, że  
w porównaniu do innych gmin, taryfy za dostarczenie wody oraz odprowadzenie 
ścieków kształtują się średnio np. Borek Wlkp. 5,57 zł, natomiast Jarocin 7,96 
zł. Po czym radny zapytał, dlaczego  cena wody poza teren gminy kosztuje 2,33 
zł, natomiast gmina, która ją kupuje, sprzedaje za cenę 2,55 zł.

Wyjaśnień  udzielił  Burmistrz  informując,  że  gmina  Borek  Wlkp.  sprzedaje 
wodę wg wyliczonego kosztu czyli 2,33 zł, natomiast poza terenem gminy nie 
prowadzimy odczytów liczników, ani konserwacji urządzeń. 

Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w budżecie gminy na rok 2009 nie 
zostały  zabezpieczone  środki  na  dofinansowanie  Boreckiego  Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie w związku z podwyższeniem kosztów 
dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków.  Przewodniczący  Rady 
przypomniał,  że   jeśli  Rada  chciałaby  utrzymać  taryfy  na  dotychczasowym 
poziomie musiałaby takie środki zabezpieczyć.

9



W tym temacie wypowiedział się także mieszkaniec Borku Wlkp. Winnowicz. 
Poinformował, że jest emerytem, który na utrzymaniu ma  żonę i cena wody jest 
za wysoka.

Innych uwag nie zgłoszono.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  11  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny,  
2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXI/ 237 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

j) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji w tej sprawie.

Opinia  wspólna  Komisji  Rady:  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Zdrowia, 
Kultury,  Spraw  Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  - 
Róża Jędrosz poinformowała, że radni nie wypracowali opinii w tej sprawie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w regulamin Rada Miejska powinna 
przyjąć już 10 lat temu.  Po czym zapytał czy radni zgłaszają uwagi do projektu 
regulaminu.

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXI/ 238 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

k) przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na  lata 2009 – 
2013” 

Projekt uchwały w w/w sprawie przedstawił  Wiceprzewodniczący Rady – 
Andrzej Kubiak.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował Sekretarz Gminy za 
przygotowanie projektu uchwały oraz prelekcję w tym zakresie.
Dalej Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji w tej sprawie.

Opinia  wspólna  Komisji  Rady:  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Zdrowia, 
Kultury,  Spraw  Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  - 
Róża  Jędrosz  przedstawiła  pozytywną opinię  Komisji  do projektu powyższej 
uchwały.
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Radny Mieczysław Kowalski wnioskował, aby w Programie profilaktyki raka 
szyjki  macicy  w  części  „Dostępność  szczepień”  Program  bezpłatnych 
szczepień obejmował kolejne roczniki:

zapis projektu  „1995 w 2009 roku
1996 w 2010 roku
1997 w 2011 roku
1998 w 2012 roku
1999 w 2013 roku”
zmienić na zapis:
„1995 od 2009 roku
1996 od 2010 roku
1997 od 2011 roku
1998 od 2012 roku
1999 od 2013 roku”
Następnie Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie zgłoszonej poprawki.
Za  przyjęciem  proponowanej  poprawki  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

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. 
Uchwała Nr XXXI/ 239 /2009 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

W tym punkcie radny Marek Rożek podziękował Radzie Miejskiej za poparcie 
wniosku  w  sprawie  szczepień  dziewcząt  z  terenu  gminy  Borek  Wlkp. 
przeciwko rakowi szyjki macicy.

Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

Ad. 10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek   zakończył  XXXI  sesję  Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

Protokołowała Przewodniczący Rady
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Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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