
Protokół Nr XLI/2010
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 roku
w godz. od 1630 do 1945

W sesji  uczestniczyło  13  radnych (ustawowo 15 radnych)  nieobecni  radni: 
Irena Rozwora oraz Andrzej Kubiak – 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  –  Mirosław 
Twardowski,   kierownicy  jednostek  podporządkowanych,  dyrektorzy  szkół 
radni powiatu gostyńskiego 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 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 XL 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) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.,
b) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane dla obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 
Gminy Borek Wlkp.,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gostyńskiemu pomocy 
finansowej na rok 2010,

d) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
w uchwale budżetowej na 2010 r. – „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków”,
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e) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
w uchwale budżetowej na 2010 r. – „Przebudowa i rozbudowa wraz 
z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.”

f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
g) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski,
h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.,
i) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.,
j) zmian budżetu i w budżecie,
k) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

8. Oświadczenie Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie wyrażenia stanowiska 
w  zakresie  zamiaru  przystąpienia  Gminy  Śrem  do  Porozumienia 
Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 07 października 2008 roku.

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

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, są uwagi do przedstawionego 
harmonogramu.

Burmistrz wnioskował o wycofanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie udzielenia Powiatowi Gostyńskiemu pomocy finansowej na rok 2010.
Natomiast w związku z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu prosił o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XL/302/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 marca 2010 r. 
w sprawie 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 rok 2010.

Po czym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie zgłoszonej poprawki.
Za  wprowadzeniem  w/w  projektów  uchwał  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.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.,
b) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane dla obiektów 
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zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 
Gminy Borek Wlkp.,

c) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
w uchwale budżetowej na 2010 r. – „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków”

d) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
w uchwale budżetowej na 2010 r. – „Przebudowa i rozbudowa wraz 
z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.”

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
f) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski,
g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.,
h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.,
i) zmian budżetu i w budżecie,
j) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
k) zmiany uchwały Nr XL /302/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 

11 marca 2010 r. w sprawie 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 rok 
2010.

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 XL 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 XL sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XL sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. 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:
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- rozdysponowano  środki  na  dofinansowanie  zabytków,  z  czego  na 
Sanktuarium Boreckie przeznaczono 20.000,- zł, ponadto poinformował, że 
Sejmik  Województwa  Wielkopolskiego  również  na  to  zadanie  przyznał  
50 tys. zł,

- 10 ofert z terenu gminy Borek Wlkp. uzyskało dofinansowanie w konkursach 
w organizacjach pozarządowych:  

1) współzawodnictwo drużyn pożarniczych - OSP Karolew 8 tys. zł,
2) na  zorganizowanie  konkursów  rajdów  służących  koordynacji  działań 

jednostek ochrony przeciwpożarowej – OSP Karolew 2 tys. zł,
3) zorganizowanie cyklu imprez rekreacyjno – sportowych dla  mieszkańców 

powiatu - piłka nożna – LSK „WISŁA” 850 zł,
4) szachy, warcaby, brydż – M-GOK w Borku Wlkp.  500 zł,
5) UKJ „Dżamajka” 2 tys. zł,
6) Szkolne koło LOK 2 tys. zł,
7) LKS „Wisła” 1 tys. zł,
8) UKS 1 tys. zł, 
9) Zespół „Borkowiacy” 2 tys. zł, 
10) Szkolny Związek Sportowy 4,5 tys. zł.
Ponadto Wicestarosta przedstawił następujące informacje:
1) dnia  30.04.br  odbędzie  się  uroczyste  otwarcie  pracowni  Tomografii 

Komputerowej (koszt 2.840 tys. zł, z czego pomoc poszczególnych gmin  
z terenu powiatu to 285 tys. zł),

2) trwają prace przy adaptacji dawnego budynku ośrodka zdrowia w Gostyniu 
na zakład opiekuńczo leczniczy,

3) DPS  Zimnowoda  –  trwa  wytyczenie  terenu  dla  osób  mieszkających  
w sąsiedztwie, są także prowadzone prace związane z wymianą okien,

4) Bruczków – trwają prace związane z remontem dachu w głównym obiekcie,
5) Drogi:  
- Bruczków, wykonanie zadania do końca czerwca br. 500 m, 135 m pozostanie 
do wykonania w przyszłym roku, 
- Dąbrówka wykonanie w I półroczu, 
- Siedmiorogów  wykonanie w III kwartale,
6) dnia 30 maja br. w Borku Wlkp. odbędzie się Dzień Samorządowca, 
7) od 1 września br. Powiat Gostyń będzie obchodził Wojewódzką Inaugurację 

Roku Szkolnego, 
8) przekazano środki na zakup mundurów dla społecznej straży rybackiej,
9) ruszy program usuwania azbestu,
10) rozpoczęto  prace  przy  tworzeniu  stowarzyszenia  charakteryzującego  się 

jako promocja zdrowia dla Powiatu Gostyńskiego,
11) w  LO  w  Gostyniu  od  przyszłego  roku  szkolnego  będzie  wprowadzony 

program  innowacyjny  opierający  się  o  rozszerzenie  materiału  z  zakresu 
matematyki w kierunkach matematyczno – inf. – fizycznym.
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Cezary Warczak zapytał, czy przyznane środki na remont dachu w Sanktuarium 
w Borku Wlkp. są już do dyspozycji.

Wicestarosta  stwierdził,  że  Sejmik  Województwa  Wielkopolskiego  oficjalnie 
zatwierdził kwotę 50 tys. zł na to zadanie. Dodał także, że prawdopodobnie dziś 
proboszcz  parafii  otrzymał  telefoniczne  zapewnienie  o  przyznaniu  środków 
przez Powiat Gostyń.
Innych pytań nie zgłoszono.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe  sprawozdanie  złożyła  Sekretarz  Gminy  –  Elżbieta  Pawlak, 
stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie  Przewodniczący  Rady  otwarł  dyskusję  w  tym  temacie,  po  czym 
zapytał,  jak będzie realizowana budowa ścieżki na cmentarz.

Burmistrz wyjaśnił,  że bez uzgodnienia z Gminą na Zarządzie Województwa 
Wielkopolskiego i  Zarząd Dróg Wojewódzkich zadecydowano, że zadanie  to 
będzie realizowane w ciągu dwóch lat i bez udziału środków gminnych. Ponadto 
dodał także, że wciąż trwają jeszcze uzgodnienia gruntowe z Agencją w tym 
zakresie.

Następnie  radny  Marek  Rożek  zapytał  jaki  będzie  comiesięczny  i  coroczny 
koszt monitoringu Ratusza.
Burmistrz  wyjaśnił,  że  została  podpisana  umowa  na  zamontowanie   
i  uruchomienie  urządzeń do monitoringu zdarzeń pożarniczych w Ratuszu za 
kwotę 4.270 zł, natomiast comiesięczny koszt monitoringu wyniesie ok. 400,- 
zł.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

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

a) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek poinformował, że 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 zostało doręczone 
radnym wraz z materiałami na sesję zgodnie ze Statutem Gminy Borek Wlkp. 
Dalej wyjaśnił, że powyższe sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji 
Rady.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jan Wachowski przedstawił 
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
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Borku Wlkp. z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, który stanowi załącznik 
nr  4 do niniejszego protokołu.

Dalej Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił uchwałę 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
06 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Borku Wlkp. sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy 
Borek Wlkp. za 2009 rok, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Roman Kręciołek przedstawił uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 kwietnia 
2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 
Borku Wlkp. z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2009, która stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W dalszej części Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za 2009 rok. 

Mimo zachęceń do dyskusji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej nikt 
z obecnych na sesji w tym temacie głosu nie zabrał wobec powyższego 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w sprawozdaniem.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLI/ 303 / 2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady wraz Wiceprzewodniczącymi w imieniu Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. pogratulowali Burmistrzowi absolutorium, podziękowali 
pracownikom Urzędu Miejskiego oraz kierownikom jednostek organizacyjnych 
Gminy za współpracę.
Burmistrz podziękował za udzielone absolutorium. 

b) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane dla obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących 
własności Gminy Borek Wlkp.
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Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.
Żadnych uwag nie zgłoszono.
Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  przewodniczącym  Komisji 
celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  nikt  był  przeciwny i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz 
Szczepaniak). 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLI/ 304 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu.

c) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
w uchwale budżetowej na 2010 r. – „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków”

Przewodniczący  Rady  Roman  Kręciołek  przedstawił  projekt  uchwały 
wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Po czym Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącym Komisji celem 
przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

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 XLI/ 305 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu.
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d) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
w uchwale budżetowej na 2010 r. – „Przebudowa i rozbudowa wraz 
z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.”

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  przewodniczącym  Komisji 
celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna. 

Radny Marek Rożek stwierdził,  że  w sprawozdaniu Burmistrza była zawarta 
informacja  dotycząca  ofert  na  zadanie  „Przebudowa  i  rozbudowa  wraz  
z  instalacjami  wewnętrznymi  budynki  M -  GOK w Borku Wlkp.”  na kwotę 
znacznie niższą od  zaciąganych zobowiązań finansowych.

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  zobowiązania  finansowe  zawarte  w projekcie 
uchwały do wysokości nie przekraczającej  kwoty 1.679.244 zł,  to jest  kwota 
której nie można przekroczyć, natomiast oszczędności mogą być. Dodała także, 
że na podstawie w/w uchwały może być podpisana umowa do wskazanej kwoty.

Radny Marek Rożek stwierdził, że do kwoty 1.679.244 zł nie wnosi zastrzeżeń, 
jednak cała inwestycja miała kosztować ponad 2 mln, prosił o wyjaśnienie ile 
tak naprawdę ta inwestycja ma kosztować.

Następnie  Przewodniczący Rady wyjaśnił,  że  kosztorys na wskazane  zadanie 
został  przygotowany  na  kwotę  2.800  tyś  zł,  natomiast  poprzez  przetarg 
uzyskujemy jak najmniejszą kwotę, a po podjęciu w/w uchwały wartość zadania 
nie możne przekroczyć kwoty 1.679.244 zł.  

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 XLI/ 306 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu.

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego
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Przewodniczący  Rady  Roman  Kręciołek  przedstawił  projekt  uchwały 
wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Po czym Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącym Komisji celem 
przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

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 XLI/ 307 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu.

f) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  przewodniczącym  Komisji 
celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

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 XLI/ 308 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu.

g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

Przewodniczący  Rady  Roman  Kręciołek  przedstawił  projekt  uchwały 
wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Po czym Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącym Komisji celem 
przedstawienia opinii w tym zakresie.
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Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego – Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 
Komisja na swym posiedzeniu pracowała nad projektem uchwały w innej 
formie, w związku z powyższym opinia również dotyczyła poprzedniego 
projektu.

Inspektor ds. Rady Miejskiej – Wiesława Wójcik wyjaśniła, że na posiedzeniu 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wpłynął wniosek dotyczący zmiany 
zapisu par. 1, pkt. 2), a mianowicie:
„3) rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres 01.01.2009 r.
do 31.12.2009 r.
4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzonego za okres 
01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.”
Dalej inspektor wyjaśniła, że w związku z zatwierdzeniem wniosku przez 
Burmistrza został przygotowany projekt uchwały w w/w sprawie. 
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do 
przedstawionego projektu 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 XLI/ 309 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu.

h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  przewodniczącym  Komisji 
celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna,
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 
Komisja również pracowała nad projektem uchwały w innej formie.

Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.
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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 (nieobecny radny Józef Szymczak). 
Uchwała Nr XLI/ 310 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu.

i) zmian budżetu i w budżecie

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że po wycofaniu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gostyńskiemu pomocy 
finansowej  na  rok  2010  w  formie  dotacji  celowej  w  kwocie  10.000  zł,  
z  przeznaczeniem  na  realizację  „Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów 
zawierających  azbest  dla  Powiatu  Gostyńskiego  na  lata  2008-2032,  którego 
wykonawcą jest Powiat Gostyński”, należało dokonać korekty wcześniejszego 
projektu.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.
Radny Marek Rożek stwierdził, że na rok 2010 na modernizację M – GOK 
w budżecie Gminy są zabezpieczone środki w wysokości 1.100 tys. zł, 
natomiast kwota w wysokości 1.679.344 zł, to zabezpieczenie zaciągnięcia 
kredytu w 2011 roku.
Burmistrz wyjaśnił, że uchwała dotycząca zaciągnięcia zobowiązań, to 
upoważnienie Rady Miejskiej w razie wystąpienia taka konieczność do płatności 
w 2011 roku. 
Po czym Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącym Komisji celem 
przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
3) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna
4) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna.

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. 
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Uchwała Nr XLI/ 311 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu.

j) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały
 w powyższej sprawie.
Następnie radny Mieczysław Dębowiak poinformował, że Komisja Oświaty, 
Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego poszerzona o przewodniczących poszczególnych Komisji 
szczegółowo analizowała w/w skargę, po czym  wnioskował aby nie 
odczytywać uzasadnienia do projektu uchwały.
Za  zgłoszonym  wnioskiem  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Gruszka). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  przedstawionego 
projektu uchwały.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny j.w.). 
Uchwała Nr XLI/ 312 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu.

k) zmiany uchwały Nr XL /302/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
11 marca 2010 r. w sprawie 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 rok 2010.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z wytycznymi 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu naniesiono poprawki do uchwały 
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 rok 2010.

Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  przewodniczącym  Komisji 
celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
3) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna,
4) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna. 
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Innych 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  (nieobecny  radny  Mieczysław 
Dębowiak). 
Uchwała Nr XLI/ 313 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu.

Ad.  8.  Oświadczenie  Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  w sprawie  wyrażenia 
stanowiska  w  zakresie  zamiaru  przystąpienia  Gminy  Śrem  do 
Porozumienia  Międzygminnego  w  Jarocinie  zawartego  w  dniu  
07 października 2008 roku.

Przewodniczący  Rady  Roman  Kręciołek  przedstawił  projekt 
Oświadczenie w powyższej sprawie.
Po czym Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącym Komisji celem 
przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna,
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za  przyjęciem oświadczenia  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.). 
Oświadczenie w w/w sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła prośba 
Pani Zofii Naglak zam. Skoków, o wydanie decyzji o  dodatku mieszkaniowym.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek „Przyjaciół okręgu 
Krotoszyn” z Niemiec dotyczący ustawienia pomnika przy dawnym cmentarzu 
luterańskim w Borku Wlkp.
W dalszej części głos zabrał Burmistrz, wnioskując do Rady Miejskiej 
o rozpatrzenie sprawy ścięcia świerków przed Ratuszem.
Następnie Burmistrz poinformował, że na wniosek radnego Rady Powiatu 
Grzegorza Józefowskiego zostanie rozpatrzony przez Radę Bezpieczeństwa 
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Publicznego Rady Powiatu wniosek w sprawie ustawienia znaku „zakaz 
zatrzymywania się i postoju”. 

Radny Marek Rożek podziękował za „obustronne” sprzątanie ulicy 
Bojanowskiego w Borku Wlkp.

Radny Marek Gruszka poruszył następujące sprawy: 
1) zapytał jaki jest termin realizacji oświetlenia w Bruczkowie,
2) kiedy będzie przebudowa droga w Bruczkowie Hubach,
3) kiedy nastąpi przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych pod 

boisko w Bruczkowie,
4) wnioskował również o naprawę dachu na budynku szkoły w Bruczkowie,
5) kiedy będzie zorganizowana zbiórka folii.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz:
Ad.1) na oświetlenie w Bruczkowie jest wykonywany projekt, termin realizacji 
tego zadania jest uzależniony od ENEI,
Ad.2) na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Bruczkowie – Hubach” jest 
przygotowywany przetarg,
Ad.3) przejęcie gruntów jest uzależnione od Agencji Nieruchomości Rolnej 
w Poznaniu,
Ad.4) sprawa naprawy dachu na budynku szkoły  - Gmina musi dokonać 
wyceny tego zadania.
Ad.5) zbiórka folii będzie organizowana wówczas, gdy będzie taka potrzeba.

Następnie radna Róża Jędrosz zwróciła uwagę na brak informacji dla 
mieszkańców ze strony księży o organizowanych uroczystościach z okazji 
śmierci Jana Pawła II.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w roku 2010 obchody te były organizowane 
łącznie z drogą krzyżową. Dodał również, że należy włączyć się 
w organizowane przez OSP uroczystości. 
Redaktor gazety Życie Gostynia  zapytał kiedy Ratusz będzie udostępniony dla 
interesantów.

Burmistrz wyjaśnił, że 10 maja br. mieszkańcy będą obsługiwani w nowym 
Ratuszu.
Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.11. Zakończenie.

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

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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