
Protokół  Nr XLIV / 2010
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 15 lipca 2010 roku

w godz. od 1630 do 1900

W sesji  uczestniczyło  10  radnych (ustawowo 15 radnych)  nieobecni  radni: 
Irena Rozwora, Tadeusz Jańczak, Marek Rożek, Tomasz Szczepaniak oraz Jan 
Wachowski – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Ponadto  w  sesji  uczestniczyli:  Burmistrz  Borku  Wlkp.  –  Marian  Jańczak, 
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 XLII sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1. określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 

nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania i użyczania,
b) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zalesiu,
c) zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej,
d) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji,
e) uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Borku Wlkp., 
f) udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., 
g) Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.,
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h) przystąpienia Gminy Borek Wlkp. do wspólnej realizacji projektu „Nowa 
jakość aktywizacji społeczno – zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach”,

i) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Borek  Wlkp., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
instytucji kultury za  pierwsze półrocze danego roku budżetowego, 

j) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Borek Wlkp.,
k) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie  działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej,

l) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
ł)  finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię 

elektryczną,
m) zmian budżetu i w budżecie na rok 2010.
9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
10.Wolne głosy i wnioski. 
11.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 XLII 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 XLII sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XLII sesji Rady głosowało 10 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XLIII 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 XLIII sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XLIII sesji Rady głosowało 10 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie nie zostało złożone – radni powiatu nieobecni.

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz – Marian Jańczak stanowi ono 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tym temacie.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, oraz 

ich wydzierżawiania i użyczania

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
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 10 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 326 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.

b) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zalesiu

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Przewodniczący Rady Roman Kręciołek.
Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy są już ustalone ceny za sprzedaż 
wymienionych gruntów.
Burmistrz poinformował, że cena jest już ustalona.
Redaktor „Życia Gostynia” - Cezary Warczak zapytał, gdzie wymienione grunty 
są położone.
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że są to nieruchomości niezabudowane leżące 
w sąsiedztwie nieruchomości osób, które je wykupią.
Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak dodał, że jest to uporządkowanie 
spraw sprzed wielu lat. 
Sołtys wsi  Jawory zapytał,  czy osoby użytkujące te nieruchomości  nie mogą 
przejąć ich na własność „przez zasiedziałość”.
Burmistrz stwierdził, że osoby użytkujące wskazane grunty nie posiadają umów 
dzierżawy, ani żadnych innych dokumentów. Dodał także, że nie jest to przymus 
wykupu lecz uporządkowanie spraw.
Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak stwierdził, że sytuacja prawna nie 
zezwala aby wymienione grunty przekazać użytkownikom  „przez zasiedzenie”.

Innych pytań nie zgłoszono,  w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 327 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.

c) zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
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 10 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 328 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu.

d) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji

Przewodniczący  Rady  Roman  Kręciołek  przedstawił  projekt  uchwały 
wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Burmistrz  wyjaśnił,  że  właścicielka  gruntu poinformowała  tut.  Urząd,  że  nie 
przystąpi do sprzedaży jeżeli wykupimy za wskazaną kwotę. Burmistrz dodał, 
że grunty za boiskiem sportowym w Borku Wlkp. zostały wykupione od tej pani 
za kwotę 8 zł/m2. Ponadto Burmistrz dodał, że na tym gruncie są trzy działki 
budowlane, które zostaną sprzedane w formie przetargu. 
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Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 329 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu.

e) uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 330 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu.

f) udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

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 10 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 331 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu.

g) Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 332 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu.

h) przystąpienia Gminy Borek Wlkp. do wspólnej realizacji projektu 
„Nowa jakość aktywizacji społeczno – zawodowej w wielkopolskich 
ZAZ-ach”

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

Radny  Leszek  Dajewski  prosił  o  przedstawienie  partnerów   do  wspólnej 
realizacji  projektu  realizowanego  przez  Polskie  Towarzystwo  Walki  
z Kalectwem.
Przewodniczący  Rady  wymienił  zgodnie  z  załączonym  projektem  umowy 
partnerów.
Innych pytań nie zgłoszono,  w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 333 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu.

i) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Borek  Wlkp., informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego instytucji kultury za  pierwsze półrocze danego roku 
budżetowego 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 334 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu.

j) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Borek Wlkp.
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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 10 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 335 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu.

k) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie  działań finansowych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie projektu uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 336 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu.

l) zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Przewodniczący  Rady  Roman  Kręciołek  przedstawił  projekt  uchwały 
wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Następnie radny Leszek Dajewski prosił o wyjaśnienie
Dlaczego Gmina zaciąga kredyt na remont M-GOK w Borku Wlkp., kiedy 
wcześniej był zaciągana pożyczka w wysokości 500 tys. zł na zadanie pn. 
„Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku M-
GOK” .
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pożyczka w kwocie 500 tys. zł jest zaciągana na 
wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich z Banku Gospodarstwa Krajowego, które będzie sfinansowane 
z funduszy unijnych, a jako środki własne na w/w zadanie zaciągamy kredyt.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 337 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu.
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ł)  finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy 
w energię  elektryczną

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 338 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu.

m) zmian budżetu i w budżecie na rok 2010

Przewodniczący  Rady  Roman  Kręciołek  przedstawił  projekt  uchwały  
w powyższej sprawie.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/ 339 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 17 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 na początku września 
br.  odbędzie się spotkanie w sprawie budowy kamienia pamiątkowego na 
cmentarzu ewangelickim w Borku Wlkp. z przedstawicielami z Niemiec.
Następnie Burmistrz przedstawił projekt zmian podziału gminy Borek Wlkp. na 
obwody głosowania.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zaproponował zwołanie sesji 
Rady Miejskiej w dniu 29 lipca br., na co radni wyrazili zgodę.

Ad.11. Zakończenie.

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

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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