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

odbytej w dniu 12 listopada 2009 roku
w godz. od 1630 do 1710

W sesji  uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecna radna: 
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  -  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 XXXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia  programu  współpracy  Gminy  Borek  Wlkp.  z  organizacjami 

pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2010,

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

c) zmian budżetu i w budżecie.

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
7. Zaopiniowanie przebudowy dróg gminnych współfinansowanych z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2010. 
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w pkt. 5 ppkt. c) porządku sesji 
winno być c) zmian w budżecie na rok 2009, jest c) zmian budżetu i w budżecie. 
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Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzoną 
poprawkę.
Za przyjęciem zmiany głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Powyższy porządek sesji został przyjęty do realizacji.

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

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami 
pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na rok 2010

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Komisje  Rady  odbyły 
wspólne posiedzenie i wydały pozytywną opinię do przedstawionego projektu 
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 XXXVII/ 277 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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b) zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Po  czym  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Komisje  Rady  odbyły 
wspólne posiedzenie i wydały pozytywną opinię do w/w projektu.

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 XXXVII/ 278 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c) zmian budżetu i w budżecie 

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że opinia wspólna Komisji 
Rady do powyższego projektu jest pozytywna.

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 XXXVII/ 279 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Zaopiniowanie przebudowy dróg gminnych współfinansowanych 
          z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2010. 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił opinię 
w sprawie przebudowy dróg gminnych współfinansowanych z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2010 w miejscowościach  Skoków 
i Bruczków.
Burmistrz  wyjaśnił,  że opinia dotyczy 800m drogi w Bruczkowie Huby oraz 
900m drogi w Skokowie (od sklepu do świetlicy).
Żadnych uwag nie zgłoszono,  Przewodniczący Rady prosił  o przegłosowanie 
wydania opinii.
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Za przyjęciem pozytywnej opinii głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 
2  radnych   wstrzymało  się  od  głosowania,  nieobecny  radny  Mieczysław 
Dębowiak). 

Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że w obecnym roku 
planowane są jeszcze dwie sesje Rady 10.12 lub 17.12 oraz w 30.12.

Radni  większością  głosów zdecydowali,  aby ostatnia  sesja  w bieżącym roku 
odbędzie  się w dniu 29 grudnia o godz. 1200.

Następnie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  Zastępcy  Komendanta 
Wojewódzkiego  Policji  w  Poznaniu  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od 
nieruchomości  w 2010 roku nieruchomości  zajętych na cele bezpieczeństwa  
i porządku publicznego. Po czym Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jednostka 
Policji w Borku Wlkp. mieści się w budynku gminnym i nie płaci podatku od 
nieruchomości  wobec  powyższego  pismo  jest  bezzasadne.  Pismo  zostało 
przekazane Burmistrzowi celem udzielenia szczegółowej odpowiedzi.

Redaktor gazety „Życie Gostynia” – Cezary Warczak wnioskował o wyjaśnienie 
jaki procent dróg na terenie gminy Borek Wlkp. oznaczonych symbolem „dr” 
należy  do  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  i  jaki  to  procent  w stosunku  do 
pozostałych właścicieli  dróg,  ponieważ jest  pewna nieścisłość  w wypowiedzi 
Burmistrza na ostatniej sesji.

Burmistrz wyjaśnił, że dróg prywatnych na terenie gminy jest 10%, natomiast 
90%   to  drogi  Agencyjne  i  pozostałych  podmiotów.  Ponadto  Burmistrz 
stwierdził, że szczegółowej odpowiedzi udzieli redaktorowi na piśmie.

Przewodniczący  Rady  wnioskował  w  imieniu  mieszkańców  o  wystosowanie 
pisma  do  PKP  o  udostępnienie  pomieszczenia  na  poczekalnię  dla  osób 
dojeżdżających szynobusem do szkoły czy pracy.

Ad. 9. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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