
Protokół  NR XL/2010
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 11 marca  2009 roku

w godz. od 1630 do 2030

W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecni radni – 
Irena Rozwora, Leszek Dajewski oraz Marian Łuczak – 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, 
Komendant  Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Gostyniu – Krzysztof 
Łoniewski,  p.o.  Komendanta  Powiatowej  Policji  w  Gostyniu  –  Michał 
Domagalski, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji 
w  Gostyniu  –  Eugeniusz  Horała,  Kierownik  Rewiru  Dzielnicowych  
w Borku Wlkp. – Rafał Szafraniak, kierownicy jednostek podporządkowanych, 
dyrektorzy  szkół,  radni  powiatowi  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 12 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 XXXIX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie 

powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. za 2009 rok.
5. Analiza  sytuacji  przeciwpożarowej  na  terenie  powiatu  gostyńskiego  

z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2009 roku.
6. Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2009 rok.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2009 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 rok. 
9. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
10.Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
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11.Zapytania i interpelacje radnych.

12.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie, 
b) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Studzianna,
c) wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie 

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, 
na terenie gminy Borek Wlkp. należącej do Porozumienia Międzygminnego 
w Jarocinie zawartego w dniu 07 października 2008r.,

d) udzielenia Powiatowi Gostyńskiemu pomocy finansowej na rok 2010,
e) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Borek Wlkp. na lata 2007 –2013,
f) zamiany  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Borku  Wlkp.  przy  

ul. Powstańców Wielkopolskich,
g) wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  gruntowych  położonych  

w Borku Wlkp. na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich, 
h) uchwalenia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie,
i) wyodrębnienia  w  budżecie  Gminy  Borek  Wlkp.  na  rok  2011  środków 

stanowiących fundusz sołecki,
j) zmiany uchwały NR XXXIX/290/2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 

29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borek Wlkp. na 
rok 2010 oraz w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok.

13.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady 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 XXXIX sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym 
prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXXIX sesji Rady głosowało 11 radnych, nikt nie 
był przeciwny, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
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Ad.4.  Informacja  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na 
terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. za 2009 
rok.

Powyższą informację złożył Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. 
– Robert Szafraniak, stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radny Mieczysław Dębowiak wnioskował o wspólne działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w rejonie miejscowości Zimnowoda.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. stwierdził, że zna ten 
problem. Dodał także, że na wybrane osoby z tego rejonu zostały nałożone 
mandaty, skierowano także sprawy do Sądu Grodzkiego.

Przewodniczący Rady wnioskował o zwrócenie uwagi na przystanki 
autobusowe w ciągu drogi wojewódzkiej, które są bardzo dewastowane.

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak stwierdził, że w nocy „nie widać” 
policji. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że patrol policji w każdą niedzielę 
zatrzymuje pojazdy przed kościołem.

Przewodniczący Rady stwierdził, że jako myśliwy bardzo często jeździ nocą 
i spotyka patrol policji.

p.o. Komendanta Powiatowej Policji w Gostyniu – Michał Domagalski wyjaśnił, 
że w miarę możliwości policja patroluje drogi, ale na pewno nie w każdą 
niedzielę w Zalesiu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na ul. Dworcowej 
i Zdzieskiej w Borku Wlkp. mieszkańcy skarżą się na piractwo drogowe.  
Wnioskował o częstsze patrolowanie tych ulic.

Innych uwag nie zgłoszono.
Po czym Przewodniczący Rady podziękował za złożenie sprawozdania.

Ad.5. Analiza sytuacji przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego 
z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2008 roku.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu – Krzysztof 
Łoniewski przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie 
powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. za rok 2009, 
stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ponadto Komendant Gminny OSP w Borku Wlkp. Grzegorz Marszałek 
przedstawił ocenę stanu technicznego Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 
gminy Borek Wlkp.

Uwag nie zgłoszono.

W tym punkcie Przewodniczący Rady w imieniu Rady Miejskiej podziękował 
„państwowym służbom mundurowym” za bezpieczeństwo i porządek publiczny 
oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe nad naszym społeczeństwem.

Ad.6.  Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2009 rok.

Sprawozdanie  w  w/w  sprawie  złożył  Burmistrza  Borku  Wlkp.,  stanowi  ono 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

Ad.7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2009 
rok.

W/w sprawozdanie złożył Burmistrz Borku Wlkp., stanowi ono załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania.

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009.

Powyższe sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji – Jan 
Wachowski, stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Nikt z obecnych w tym temacie głosu nie zabrał.

Ad.9. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora.
Wicestarosta powiadomił o pracach Powiatu Gostyńskiego w okresie od 
ostatniej sesji, a mianowicie:

1) odbyły się V Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
2) Zespół Szkół w Grabonogu – powstaną nowe kierunki kształcenia: 
a) Technikum Weterynaryjne,
b) Technikum Dietetyczne,
c) Technikum Budowlane
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3) Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, powstał nowy kierunek:
a) Mechatronika

4) Dom Pomocy w Zimnowodzie – trwają prace modernizacyjne (obecnie 
wymiana okien)

5) Powiatowy Szpital w Gostyniu:
- tomograf – na potrzeby szpitala w najbliższym czasie zostanie podpisany 

kontrakt z NFZ dla pozostałych,
- USG – również na potrzeby szpitala, dla innych osób zostanie w najbliższym 

czasie podpisany kontrakt z NFZ.

Radny Tadeusz Jańczak zapytał, jaki będzie zawarty kontrakt z NFZ.
Wicestarosta wyjaśnił, że w ramach NFZ będzie to ok. 60 badań.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak zapytał, czy Starostwo Powiatowe 
dokonało przeglądu dróg powiatowych.

Wicestarosta wyjaśnił, że Zarząd Dróg Powiatowych „działa” cały czas.

Sołtys wsi Siedmiorogów Drugi Marian Andrzejak wnioskował o naprawę 
wgłębienia w drodze Siedmiorogów Drugi – Cielmice powstałego w skutek 
użytkowania drogi przez ciężkie pojazdy przewożące buraki cukrowe. 

Wicestarosta stwierdził, że wniosek zostanie przekazany zgodnie 
z kompetencjami.

Innych pytań nie zgłoszono.

Ad.10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz Marian Jańczak, stanowi ono 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Uwag nie zgłoszono.
Ad.11. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie
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Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
Następnie zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego projektu 
uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały  głosowało 11 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz 
Szczepaniak). 
Uchwała  Nr  XL/  293  /2010  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Studzianna

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie. 
Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.
Żadnych uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały  głosowało 11 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz 
Szczepaniak). 
Uchwała  Nr  XL/  294  /2010  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c) wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 
o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych, na terenie gminy Borek Wlkp. 
należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego 
w dniu 07 października 2008r.

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego 
projektu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały  głosowało 11 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz 
Szczepaniak). 
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Uchwała  Nr  XL/  295  /2010  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

d) udzielenia Powiatowi Gostyńskiemu pomocy finansowej na rok 2010

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
Po czym zapytał czy są uwagi do projektu.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały  głosowało 11 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz 
Szczepaniak). 
Uchwała  Nr  XL/  296  /2010  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

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

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego 
projektu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały  głosowało 11 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz 
Szczepaniak). 
Uchwała  Nr  XL/  297  /2010  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

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

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
Następnie zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego projektu 
uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały  głosowało 11 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz 
Szczepaniak). 
Uchwała  Nr  XL/  298  /2010  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 
w Borku Wlkp. na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich

Wiceprzewodniczący  Rady  Andrzej  Kubiak  przedstawił  projekt  uchwały  
w powyższej sprawie. 
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego 
projektu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały  głosowało 11 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz 
Szczepaniak). 
Uchwała  Nr  XL/  299  /2010  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

h) uchwalenia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.

Następnie zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego projektu 
uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały  głosowało 11 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz 
Szczepaniak). 
Uchwała  Nr  XL/  300  /2010  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

i) wyodrębnienia w budżecie Gminy Borek Wlkp. na rok 2011 środków 
stanowiących fundusz sołecki

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do 
przedstawionego projektu.
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Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały  głosowało 12 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała  Nr  XL/  301  /2010  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

j) zmiany uchwały NR XXXIX/290/2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borek 
Wlkp. na rok 2010 oraz w sprawie zmian budżetu i w budżecie 
na 2010 rok

Wiceprzewodniczący  Rady  Andrzej  Kubiak  przedstawił  projekt  uchwały  
w powyższej sprawie. 
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego 
projektu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały  głosowało 12 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała  Nr  XL/  302  /2010  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.14. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił pismo Stowarzyszenia 
Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie rozpatrzenia możliwości 
przystąpienia do Stowarzyszenia.

Radni wnioskowali, aby decyzję w tej sprawie przesunąć celem szczegółowego 
przeanalizowania sprawy na posiedzenie Komisji. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa zostaje przesunięta do szegółowego 
przeanalizowania na  posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
Za w/w propozycją  głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania, nikt nie był przeciwny.

Następnie głos zabrał Proboszcz Parafii p.w. Pocieszenia Najświętszej Marii 
Panny w Borku Wlkp., który wnioskował o dofinansowanie rozpoczętego 
remontu dachu Sanktuarium na Zdzieżu. 
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Burmistrz wyjaśnił, że w budżecie Gminy Borek Wlkp. na 2010 rok 
zabezpieczono środki na remont Sanktuarium w Borku Wlkp. w wysokości 
8.000,- zł oraz 2.000,- zł na remont Sanktuarium na Świętej Górze w Gostyniu. 
Ponadto Burmistrz poinformował, że w związku z wnioskiem proboszcza 
sprawa dodatkowego dofinansowania remontu Sanktuarium zostanie ponownie 
przeanalizowana.

Radny Tadeusz Jańczak wnioskował o szczegółowe wyliczenie brakującej 
kwoty.
Proboszcz wyjaśnił, że jest to kwota ok. 240.000,- zł. 

Radni stwierdzili, że sprawa ta zostanie szczegółowo przeanalizowana na 
posiedzeniu Komisji Rady.

Ad.15. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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