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

odbytej w dniu 18 czerwca  2009 roku
w godz. od 1400 do 1745

W sesji  uczestniczyło  12  radnych (ustawowo 15 radnych)  nieobecni  radni: 
Irena Rozwora, Andrzej Kubiak oraz Mieczysław Dębowiak - 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 11 radnych, co stanowi quorum, 
przy  którym  Rada  może  obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały 
(nieobecny radny Tomasz Szczepaniak).

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI 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) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 

Zespołowi Ludowemu „Studzianna”,
b) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 

Państwu Marii i Wojciechowi Mróz,
c) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 

Panu Bolesławowi Łakomy,
d) zmian budżetu i w budżecie,
e) zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp. przy 

ul. Powstańców Wielkopolskich,
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej 

w Bruczkowie,
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g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
h) przeznaczenia kwot umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
i) uchwalenia Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – 

członków zawartego POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie 
na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019,

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

k) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej,
l) zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

kończących się egzaminem maturalnym,
ł)  wyodrębnienia w budżecie Gminy  na rok 2010 środków stanowiących 

fundusz sołecki,
m) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
n) zmiany uchwały Nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 

30 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Borek 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.

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

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

W tym punkcie radny powiatu – Janusz Sikora był nieobecny.
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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. 
Nikt głosu nie zabrał.
Obecny radny Tomasz Szczepaniak.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 

Zespołowi Ludowemu „Studzianna”

Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek  przedstawił  projekt  uchwały  
wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 240 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 
Państwu Marii i Wojciechowi Mróz,

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

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 241 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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c) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 
Panu Bolesławowi Łakomy

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Przewodniczący  Rady 
Roman Kręciołek.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  11  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny,  
1 radny  wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 242 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) zmian budżetu i w budżecie

Projekt  uchwały  w powyższej  sprawie  wraz  z  uzasadnieniem przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie.

Nikt głosu nie zabrał, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 243 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp. przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady,
następnie zapytał, czy radni mają pytania do przedstawionego projektu.

Nikt  z  radnych  w  tej  sprawie  głosu  nie  zabrał,  w  związku  z  powyższym 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 244 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej 
w Bruczkowie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Burmistrz wyjaśnił, że w celu uregulowania stanu prawnego wskazane jest 
wykupienie przez Gminę działki nr 163/3 stanowiącej drogę. 

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 245 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie,
następnie zapytał, czy radni mają pytania do przedstawionego projektu.
Po czym Burmistrz poinformował, że do kategorii dróg gminnych zalicza się:

1) odcinek  drogi  od  drogi  wojewódzkiej  nr  438  (ul.  Koźmińska)  do 
skrzyżowania z droga powiatową nr P 4965 

2) odcinek  byłej  drogi  krajowej  nr  12  od  zjazdu  z  obwodnicy  przy  ul. 
Głosiny do zjazdu z obwodnicy na Skokówku 

Podjęcie uchwały jest uzasadnione ponieważ przedstawione drogi mają 
znaczenie lokalne, stanowią sieć dróg służącym miejscowym potrzebom.

Nikt  z  radnych  w  tej  sprawie  głosu  nie  zabrał,  w  związku  z  powyższym 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 246 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

h) przeznaczenia kwot umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady 
Tomasz Szczepaniak.

Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń, w związku z powyższym Przewodniczący 
Rady zarządził głosowanie.
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Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 247 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

i) uchwalenia Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – 
członków zawartego POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO 
w Jarocinie na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Po czym zapytał, czy radni mają pytania do przedstawionego projektu.

Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 248 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

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

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego 
projektu.

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 249 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

k) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej

Projekt uchwały w w/w sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
W dalszej części Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają pytania do 
przedstawionego projektu.

Nikt z obecnych uwag nie zgłosił. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
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Uchwała Nr XXXII/ 250 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

l) zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się egzaminem maturalnym

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
Po  czym  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  rozdział  IV„Wypłata 
stypendiów” pkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Stypendium wypłaca się co miesiąc. 
Wypłaty  dokonuje  Zespół  Szkół  im.  Powstańców  Wielkopolskich  
w Borku Wlkp., najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
Następnie  Burmistrz  wyjaśnił,  że  Gmina  zatwierdza  środki  na  wypłatę 
stypendiów, które  są  w budżecie  szkoły  i  w związku z  tym  szkoła  musi  je 
wypłacać. Burmistrz dodał także, że w/w stypendium ma być zachętą dla uczni, 
aby podjęli naukę w Zespole Szkół w Borku Wlkp. 

Radna Róża Jędrosz zapytała,  czy w szkole do tej pory były wypłacane inne 
stypendia.

Radny Jan Wachowski oraz Mieczysław Kowalski zapytali, czy taka sytuacja 
jest  prawidłowa,  że  Burmistrz  dysponuje  środkami,  które  przekazuje 
dyrektorowi szkoły.

Radny  Marek  Rożek  wnioskował  o  zapis,  że  dyrektor  szkoły  przyznaje 
stypendium i dyrektor je wypłaca.

Burmistrz  (po  rozmowie  telefonicznej  z  dyrektorem  szkoły)  wyjaśnił,  że 
uczniom  Zespołu  Szkół  w  Borku  Wlkp.  za  wyniki  w  nauce  są  wypłacane 
stypendia,  a  obecnie  uchwalane  jest  stypendium  dodatkowe  dla  zachęcenia 
uczniów do nauki w tejże szkole.

Po  burzliwej  dyskusji  w  tej  sprawie  Przewodniczący  Rady  poddał  pod 
głosowanie wnioskowaną poprawkę  w brzmieniu:  IV. „Wypłata stypendiów” 
pkt  3.  otrzymuje brzmienie:  3. Stypendium wypłaca się co miesiąc.  Wypłaty 
dokonuje  Zespół  Szkół  im.  Powstańców  Wielkopolskich  w  Borku  Wlkp., 
najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca”.

Za wprowadzeniem w/w poprawki do projektu uchwały głosowało 11 radnych, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny 
Tadeusz Jańczak).
Po  czym  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  projektu  uchwały  
w w/w sprawie po wprowadzonej poprawce.
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Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  11  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – Tadeusz Jańczak). 
Uchwała Nr XXXII/ 251 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

ł) wyodrębnienia w budżecie Gminy  na rok 2010 środków stanowiących 
fundusz sołecki

Projekt uchwały w w/w sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
W dalszej części Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają pytania do 
przedstawionego projektu.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  pozytywnie  opiniuje  utworzenie 
funduszu sołeckiego celem uaktywnienia społeczności lokalnej, jednak od 2011 
roku, ponieważ należy  dobrze się przygotować w tym zakresie.

Burmistrz również popiera utworzenie w/w funduszu od 2011 roku.

Sołtys wsi Skoków Władysław Szymczak stwierdził, że wcześniej dzięki temu 
funduszowi  wieś  Skoków  budowała  drogi  i  wykonała  wiele  innych  zadań. 
Sołtys uważa, że Rada nie powinna odraczać tworzenia funduszu sołeckiego.

Radny  i  zarazem  sołtys  wsi  Siedmiorogów  Pierwszy  –  Marian  Łuczak 
poinformował,  że  Sekretarz  Gminy  na  spotkaniu  z  sołtysami  wnioskowała  
o zorganizowanie spotkań sołtysów z mieszkańcami celem wypowiedzenia się, 
czy  tworzyć  fundusz  sołecki,  czy  nie.  W sołectwie  Siedmiorogów  Pierwszy 
mieszkańcy  pozytywnie  zaopiniowali  tworzenie  funduszu,  jednak  radny 
stwierdził, że nie wie jak ma głosować.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wnioski sołtysów w tym zakresie.

Sołtys  wsi  Bolesławów   Edward  Janowski  wyjaśnił,  że  na  spotkaniu  
z sołtysami było powiedziane, że Rada Sołecka poszczególnych sołectw miała 
zadecydować o tworzeniu, bądź nie tworzeniu funduszu.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  Burmistrz  wnioskuje  do  sołtysów  
o odroczenie utworzenia funduszu sołeckiego.

Radny Marek Rożek proponował zapis w projekcie uchwały, że Rada wyraża 
zgodę na utworzenie funduszu sołeckiego od 2011 roku.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  uchwała  musi  być  podejmowana  na  każdy  rok 
oddzielnie.
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Następnie radny Mieczysław Kowalski wnioskował o zamknięcie dyskusji w tej 
sprawie.
Za  zgłoszonym  wnioskiem  w  sprawie  zamknięcia  dyskusji  głosowało  11 
radnych,  1 radny wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwny.

Po czym Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady przedstawił ponownie projekt uchwały 
w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy  na rok 2010 środków 
stanowiących fundusz sołecki, na podstawie którego Rada Miejska nie wyraża 
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  Borek Wlkp. na rok 2010 środków 
stanowiących fundusz sołecki.

Radny Leszek Dajewski  stwierdził,  że dla niego nie jest  jasne nad czym ma 
głosować.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  został  przedstawiony  projekt  uchwały  i  jego  należy 
przegłosować.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały  głosowało  7 radnych,  4  radnych było przeciwnych,  
1 radny nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXII/ 252 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

m) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego 
projektu.

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 253 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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n) zmiany uchwały Nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
30 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Borek Wlkp.

Projekt uchwały w w/w sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
W dalszej części Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają pytania do 
przedstawionego projektu.

Nikt z obecnych uwag nie zgłosił. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 254 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady informując, że uroczysta sesja 
Rady Miejskiej  Borku Wlkp. odbędzie się w dniu 27 czerwca br.  tj.  sobota  
o godz. 1530. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że w dniach od 24 
do 28 czerwca w Borku Wlkp. odbędą się  Mistrzostwa Polski  w Kolarstwie 
Szosowym 2009.

Sołtys  wsi  Sokówko  –  Marian  Antkowiak  poinformował,  że  zwrócił  się  do 
Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. o wystawienie zaświadczenie, że od 1984r. 
pełni funkcję sołtysa wsi, a otrzymał zaświadczenie o pełnieniu tej funkcji od 
1986r., po czym prosił o interwencję w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady prosił o wyjaśnienie sprawy przez inspektora 
Urzędu Miejskiego zajmującego się tą sprawą.

Inspektor  Urzędu  Miejskiego  –  Wiesława  Wójcik  wyjaśniła,  że  w związku  
z  pismem  sołtysa  wsi  Skokówko  w  w/w  sprawie  Urząd  zwrócił  się  do 
Archiwum  Państwowego  w  Lesznie  o  potwierdzenie  faktu  pełnienia  funkcji 
sołtysa.  Dalej  dodała,  że  Archiwum  po  przeprowadzeniu  poszukiwań 
dokumentów umożliwiających potwierdzenie pełnienie w/w funkcji wyjaśniło, 
że  posiada  dokumenty  potwierdzające  pełnienie  tej  funkcji  od  1986  roku,  
w  związku  z  powyższym zaświadczenie  zostało  wystawione  od  tegoż  roku. 
Natomiast  w latach 1984 – 1985 nie udało się  odnaleźć żądnych materiałów 
potwierdzających ten fakt.
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Inspektor – Wiesława Wójcik dodała także, że sołtys został poinformowały, że 
żądany dokument Urząd może wystawić na podstawie zeznania świadków.

Burmistrz dodał także, że nie pamięta w którym roku  wieś Skokówko została 
odłączona od sołectwa Skoków.

Sołtys  wsi  Skoków –  Władysław Szymczak  potwierdził  fakt  odłączenia  wsi 
Skokówko od sołectwa  Skoków od czasów utworzenia  funduszu  sołeckiego, 
następnie  podziękował  za  zorganizowanie  zbiórki  zużytej  folii  rolniczej  oraz 
opon. Sołtys wnioskował o zorganizowanie takiej zbiórki coroczne bądź co dwa 
lata oraz o wykoszenie poboczy rzeki Pogony.
 
Radny  Marek  Rożek  poparł  wystawienie  zaświadczenie  o  pełnieniu  funkcji 
sołtysa na podstawie zeznania świadków, po czym stwierdził,  że przy drodze do 
Leonowa jest wykaszany tylko jeden pas przydrożny.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  rzeka  Pogona  jest  pod  zarządem  Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Burmistrz dodał, że obecnie są tam 
zatrudnieni  pracownicy,  którzy  sukcesywnie  wykonują  prace  związane  z 
wykaszaniem  poboczy  rzeki  Pogony,  obecnie  pracują  przy  Zalewie  Jeżewo. 
Ponadto wyjaśnił, że wydzielenie wsi Skokówko od sołectwa Skoków nie ma 
żadnego związku z funduszem sołeckim.

W  tym  punkcie  głos  zabrał  także  Wicestarosta  Gostyński  –  Janusz  Sikora, 
przedstawił informacje dotyczące:
1) budowy drogi Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp., 
2) przyznawania stypendiów dla studentów na okres nauki,
3) modernizacji szpitala w Gostyniu,
4) zadania wykonywanego w Bruczkowie – będzie wykonywane odwodnienie 

drogi,
5) przekazania  środków  w  wysokości  15  tys.  zł  na  budowę  przystani  przy 

Zalewie Jeżewo,
6) otwarcia klasy „0” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu,
7) utworzenia klasy sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu,
8) przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
Następnie  Wicestarosta  podziękował  Radzie  Miejskiej  Borku  Wlkp.  za 
udzielenie  pomocy  finansowej  na  budowę  drogi  powiatowej  Dąbrówka  –  
Borek Wlkp. ul. M. Konopnickiej.

Radny Tadeusz Jańczak zapytał na czym polega wykonanie odwodnienia drogi 
w Bruczkowie.

Wicestarosta  wyjaśnił,  że  prace  te  polegają  na  wykonaniu  studzienek  przy 
chodniku.
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Ad. 10. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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