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

odbytej w dniu 03 sierpnia 2009 roku
w godz. od 1400 do 1730

W sesji  uczestniczyło  13  radnych (ustawowo 15 radnych)  nieobecni  radni: 
Irena Rozwora, Andrzej Kubiak 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 - 
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. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie,
b) udzielenia pomocy dla Powiatu Gostyńskiego,
c)  ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2009 roku z Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
6. Wolne głosy i wnioski. 
7. 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.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.
Radny Marian Łuczak poinformował, że nie widzi podstawy odbywania sesji 
nadzwyczajnej.
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Burmistrz wyjaśnił, że sesja odbywa się ponieważ mieszkańcy oczekują pomocy 
w  związku  z  przejściem  nawałnicy  przez  naszą  Gminę,  dodał  również,  że 
wszystkie gminy już takie sesje odbyły.

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

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu i w budżecie wraz z uzasadnieniem.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła również Skarbnik Gminy.
Burmistrz dodał, że wcześniej komisja oceni procent strat i rozezna sytuację.
Przewodniczący Rady zapytał, czy jest ustalony skład w/w komisji.
Inspektor Urzędu Miejskiego Ryszard Busz przedstawił skład komisji ds. oceny 
szkód:
1. Mirosław Twardowski - pracownik Urzędu Miejskiego
2. Stefan Szymczak          - pracownik Urzędu Miejskiego
3. Leszek Ciemniak         -  pracownik WOPR
4. Andrzej Kubiak            - przedstawiciel Izby Rolniczej
5. Kazimierz Grajczyk     - budowlaniec

Następnie radny Tadeusz Jańczak prosił o wyjaśnienie zmian w dziale 852 na 
wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  jest  to  dotacja  celowa  od  Wojewody 
Wielkopolskiego  na  wypłatę  dodatków  w  wysokości  250  zł  miesięcznie  na 
pracownika  socjalnego  zatrudnionego  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy 
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

Następnie  radny Tadeusz  Jańczak  prosił  o  wyjaśnienie  zmian  w dziele  851  
o kwotę 24.550 zł na zakup szczepionek.
Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  w  budżecie  gminy  na  ten  cel  była 
zagwarantowana  kwota  25.000  zł,  odbył  się  przetarg  na  zakup  szczepionek. 
Chcąc przystąpić do popisania umowy z rezerwy ogólnej uruchomiono kwotę 
11.100 zł.
Burmistrz dodał, że w związku z tym, że zgłosiło się bardzo dużo chętnych do 
szczepienia,  zabrakło  środków w wysokości  11.100  zł,  które  przeniesiono   
z rezerwy. 
Radny  Tadeusz  Jańczak  wnioskował  o  wyjaśnienie  wsparcia  finansowego 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stanicy wędkarskiej i strażnicy rybackiej 
nad zalewem w Jeżewie”.
Po czym radny  Marek  Rożek  stwierdził,  że  porządek  podejmowania  uchwał 
powinien być odwrotny tzn. najpierw powinny być podjęte uchwały w sprawie 
udzielenia  pomocy  dla  Powiatu  Gostyńskiego  oraz  ustalenia  dodatkowego 
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zadania  realizowanego  w  2009  roku  z  Gminnego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie zmian budżetu i w budżecie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w pkt. 2 porządku obrad pyta radnych czy 
mają uwagi do przedstawionego harmonogramu. Nikt z radnych nie zgłosił 
zastrzeżeń. W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został 
przyjęty do realizacji.

Radny  Marek  Rożek  wyjaśnił,  że  materiały  otrzymał  na  sesji  w  związku  
z powyższym nie mógł wiedzieć czego dotyczą i nie mógł wnieść wcześniej 
uwag.

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to sesja nadzwyczajna.

Po  czym  Burmistrz  poinformował,  że  środki  z  przeznaczeniem  na  stanicę 
wędkarską  i  strażnicę  rybacką  nad  zalewem  w  Jeżewie  są  to  środki  
z przeznaczeniem na budowę zbiornika na ścieki ze stanicy.

Radny Mieczysław Kowalski zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały nie ma 
kwoty jaka jest przyznawana na w/w cel.

Burmistrz wyjaśnił, że w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie jest zapisana kwota w wysokości 5.000 zł na stanicę wędkarską. 
Następnie zgodnie z wnioskiem radnego Mieczysława Kowalskiego w projekcie 
uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2009 roku
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopisano 
„w kwocie 5.000 zł”.

Następnie radna Róża Jędrosz stwierdziła, że w prasie pisano, że każda gmina 
otrzyma po 15.000 zł, natomiast w projekcie uchwały jest zapisane 12.000 zł, 
czy wszystkie gminy otrzymały tę samą kwotę.

Radni zwrócili uwagę, że w projekcie jest zapisane 15.000 zł.

Radny Mieczysław Dębowiak zapytał na jaką kwotę są szacowane straty na 
terenie gminy Borek Wlkp. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  do  Wojewody  Wielkopolskiego  zgłoszono  straty  na 
kwotę  ok.  1.250 tys.  zł.  Dodał  także,  że  do  Powiatu  Gostyńskiego podano  
2 mln zł strat, łącznie z Sanktuarium w Borku Wlkp. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  zapytał  jak  zostały 
oszacowane straty na Sanktuarium w Borku Wlkp. 

Burmistrz wyjaśnił, że straty w Sanktuarium dotyczą głównie dachu kościoła. 
Dodał także, że dach wymaga kompleksowej wymiany, co będzie realizowane 
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również  ze  środków  unijnych,  ponieważ  Wojewoda  Wielkopolski 
zagwarantował przeniesienie wniosku o dofinansowanie w/w zadania na jedno 
z pierwszych miejsc rezerwowych.

Następnie  Przewodniczący Rady zapytał  czy radni  mają  uwagi do projektów 
uchwał przygotowanych na sesję.
Po czym po raz kolejny poruszono sprawę kolejności podejmowania uchwał.

Sekretarz  Gminy  uważa,  że  w  pierwszej  kolejności  Rada  powinna  znaleźć 
środki na proponowane zadania i zatwierdzić zmiany w budżecie, a następnie 
podejmować pozostałe uchwały.

Przewodniczący  Rady  wnioskował  do  Rady  Miejskiej  o  przegłosowanie 
kolejności podejmowanych uchwał.

Po  czym  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany uchwały o udzielenie 
pomocy dla Powiatu Gostyńskiego. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt 
uchwały w sprawie  ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2009 roku 
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodniczący Rady poinformował, że należy przegłosować złożony przez 
radnego Mieczysława Kowalskiego wniosek o dopisanie kwoty w projekcie 
uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2009 roku 
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
„w kwocie 5.000 zł” .
Za  przyjęciem  wniosku  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  wstrzymał  się  od 
głosowania,  1 radny był przeciwny. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  radni  chcą  zgłosić  uwagi  do 
przedstawionych projektów uchwał.

Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego zadania 
realizowanego w 2009 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania, 1 radny był przeciwny. 
Uchwała Nr XXXIV/ 257 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po czym przystąpiono go głosowania nad projektem uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy dla Powiatu Gostyńskiego.

4



Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXIV/ 256 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian 
budżetu i w budżecie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXIV/ 255 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował o organizacji:
1. w  dniu  16  sierpnia  br.  dożynkach  gminnych,  po  czym  apelował  do 

wszystkich radnych oraz sołtysów  o udziałach w tych uroczystościach,
2. w  dniu  29  sierpnia  br.  „Dni  Powiatu  Gostyńskiego”,  wnioskował  

o  zgłoszenie  jeszcze  dwóch  radnych  do  składu  komisji  konkursu  – 
Przewodniczący Rady proponował radnych: Różę Jędrosz oraz Mieczysława 
Kowalskiego,

3. w dniu 15 sierpnia br. na Świętej Górze w Gostyniu Powiatowym Święcie 
Plonów.

Następnie Sekretarz Gminy  poinformowała, że zostało podpisane Zarządzenie 
Burmistrza  w  sprawie  zasad  i  trybu  udzielania  pomocy  pieniężnej  osobom 
poszkodowanym w wyniku burzy i  wichury na terenie  gminy Borek Wlkp.  
w dniu 23 lipca br. Ponadto została przygotowana informacja do mieszkańców 
gminy, że osoby poszkodowane w czasie wichury mogą ubiegać się o pomoc 
socjalną, wnioski należy składać do dnia 18 sierpnia br. w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego.

Radny Tadeusz Jańczak uważa, że kryterium strat (od 1.500 zł), gdzie osoby 
poszkodowane mogą ubiegać się o pomoc jest bardzo wysokie.

Burmistrz wyjaśnił, że środki w budżecie gminy są ograniczone, dodał także, że 
osoby, które poniosły straty w wysokości 200 lub 300 zł uzyskałaby pomoc  
w wysokości 20 lub 30 zł.
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Radny  Marian  Łuczak  stwierdził,  że  nie  było  żadnego kataklizmu,  po  czym 
prosił o wyjaśnienie niewykonania „2 m drogi”.
Burmistrz  wyjaśnił,  że  każde  zadanie  jest  wykonane  według  wcześniej 
sporządzonego projektu. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Andrzej  Kubiak,  szczegółowo  wyjaśnił  sprawę 
dotyczącą budowy drogi w Wygodzie.

Radny Marek Rożek zapytał czy prace wykonywane na Ratuszu w Borku Wlkp. 
są  systematycznie  odbierane,  ponieważ  zauważył  pęknięcie  na  wschodniej 
ścianie budynku i obawia się braku zabezpieczenia tego pęknięcia.

Radny  Mieczysław  Dębowiak  poinformował,  że  wykonawca  tej  inwestycji 
poinformował go o zabezpieczeniu istniejącego pęknięcia. 

Burmistrz  dodał  także,  że  każdy  element  jest  odbierany  przez  inspektora 
nadzoru.

Przewodniczący Rady ponownie apelował o wzięcie udziału radnych w Święcie 
Plonów w Gostyniu.
Radny Jan Wachowski  oraz Tadeusz Tomczak wyrazili  chęć udziału w w/w 
uroczystościach.
Przewodniczący  Rady  wnioskował  aby  informacje  dotyczące  składania 
wniosków o udzielenie  pomocy  w związku z  wichurą  były zamieszczane  na 
stronie internetowej Borku Wlkp. 

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak stwierdził, że rozmiary szkód po 
przejściu wichury, która przeszła w dniu 23 lipca br. były bardzo duże. Zwrócił 
uwagę  na  wzmocnienie  ostrzeżeń  mieszkańców  gminy  o  nadejściu  takich 
zjawisk. Radny proponował przez nagłośnienie zainstalowane przy samochodzie 
strażackim.

Inspektor  Urzędu  Miejskiego  Ryszard  Busz  –  pracownik  wyznaczony  do 
całodobowego  dyżuru  przepływu  informacji  na  potrzeby  zarządzania 
kryzysowego,  wyjaśnił, że trudne jest powiadomienie wszystkich mieszkańców 
w  krótkim  czasie  o  istniejącym  zagrożeniu.  Dodał,  że  Urząd  Miejski 
powiadamia służy ratownicze (wszystkie OSP) oraz sołtysów w formie sms.  
W dniu 23 lipca br.  ostrzeżenie o wichurze dotarła o godz. 16”z minutami”, 
natomiast była przesłana w ciągu 15 min., ostrzeżenie III stopnia do Gostynia 
przyszło o godz. 20.00, a na terenie naszej gminy już było po wichurze.
Inspektor  Ryszard  Busz  uważa,  że  należy  rozważyć  sposób  szybkiego 
ostrzegania mieszkańców o grożącym zagrożeniu.

Przewodniczący Rady dodał,  że  należy  podziękować strażakom za udzieloną 
nam pomoc po wichurze.
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Radny Marek Rożek zwrócił uwagę, że wiszące, połamane gałęzie przy drogach 
wojewódzkich stanowią jeszcze zagrożenie.

Burmistrz wyjaśnił, że w tym zakresie odbyły się stosowne rozmowy.  Drogi 
krajowe już zostały oczyszczone, drogi powiatowe do połowy września zostaną 
uporządkowane.  Na  drogach  gminnych  wszystkie  drzewa  wyrwane  
z korzeniami mogą usunąć mieszkańcy, tak aby drzewo wraz z gałęziami zostało 
zabrane.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  uważa,  że  służbom 
strażackim  należy  się  podziękowania.  Dodał  także,  że  należy  zorganizować 
spotkanie wszystkich służb celem przedyskutowania łączności i alarmowania  
w czasie zagrożenia.

Radny Jan Wachowski poruszył sprawę obcinania drzew, które mogłyby być 
zagrożeniem podczas wichur.

Radny  Mieczysław Dębowiak  powiadomił,  że  wszystkie  uszkodzone  drzewa 
przy drogach można usuwać.

Burmistrz  powiadomił,  że  w  budżecie  gminy  na  przyszły  rok  zostaną 
zabezpieczone  środki  na  usuwanie  drzew  zagrażających  bezpieczeństwu  na 
drogach.
Innych uwag nie zgłoszono.

 7. Zakończenie.

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

Protokołował              Przewodniczący Rady

Mirosław Janowski Roman Kręciołek
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	Po czym Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany uchwały o udzielenie pomocy dla Powiatu Gostyńskiego. 

