
Protokół  Nr XLV / 2010
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 29 lipca 2010 roku

w godz. od 1630 do 1730

W sesji  uczestniczyło  11  radnych (ustawowo 15 radnych)  nieobecni  radni: 
Irena Rozwora, Mieczysław Dębowiak, Marek Gruszka oraz  Tadeusz Jańczak– 
lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji 
uczestniczyli:  Burmistrz  Borku  Wlkp.  –  Marian  Jańczak  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 11 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 XLIV sesji Rady Miejskiej.
4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału gminy 
Borek Wlkp. na obwody głosowania.

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
7.  Wolne głosy i wnioski. 
8. 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 XLIV 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 XLIV sesji.
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Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XLIV sesji Rady głosowało 9 radnych, nikt nie był 
przeciwny, 2 radnych wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału 
gminy Borek Wlkp. na obwody głosowania.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady 
Roman Kręciołek. 
Po  czym  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  zgłaszają  uwagi  do 
przedstawionego projektu uchwały.
Redaktor  „Życia  Gostynia”  Cezary  Warczak  prosił  o  wyjaśnienie  zmian  
w proponowanym projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że proponuje się aby z dwóch najliczniejszych 
obwodów głosowania  tzn.  Nr  1  i  Nr  2  utworzyć  dodatkowy,  trzeci  obwód. 
Dodał także, że przyczyni się to usprawnienia prac w obwodowych komisjach 
wyborczych podczas wyborów samorządowych.

Sołtys wsi  Dąbrówka – Sylwester Celka wnioskował o przedstawienie liczby 
wyborców w poszczególnych obwodach głosowania.
Przewodniczący Rady poinformował, że:
- obwód Nr 1 będzie liczył 1435 osób, 
- obwód Nr 2 będzie liczył 1323 osób,
- obwód Nr 3 będzie liczył 1510 osób,
- obwód Nr 4   liczy              923 osób,
- obwód Nr 5   liczy              905 osób.

Innych  pytań   nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XLV/  340  /2010  w  w/w  sprawie  stanowi  załącznik  nr  3  do 
niniejszego protokołu.

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.
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Ad.7. Wolne głosy i wnioski.

Radni poruszyli sprawę odbioru odpadów komunalnych.
Burmistrz  poinformował,  że  Zakład  Gospodarki  Odpadami  w  Jarocinie 

dostarcza  wszystkim  swoim  klientom  worki  do  segregacji  odpadów 
komunalnych, natomiast inne firmy dają worki do segregacji po zgłoszeniu 
takiej potrzeby. 

Sołtys wsi Skokówko – Marian Antkowiak zapytał, dlaczego rowy wykaszane 
są tylko do połowy.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  obowiązek  gminy  jest  wykoszenie  rowów  od  strony 
drogi.

Marian Antkowiak zapytał także, dlaczego droga w miejscowości Skokówko nie 
została  zmodernizowana.  Sołtys wsi  Skokówko stwierdził,  że  czytał  artykuł  
w  gazecie,  o  tym,  że  wskazana  droga  miała  być  modernizowana  razem  
z budowaną drogą w miejscowości Gola, na terenie gminy Jaraczewo. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  w budżecie  gminy  na  br.  droga  ta  nie  była  ujęta  do 
modernizacji,  na  sesji  Rady  Miejskiej  również  nigdy  nie  było  mowy  
o takiej inwestycji.
Następnie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  Michała  Maciejewskiego 
zam. Bruczków w sprawie przydziału mieszkania socjalnego.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

Ad.8. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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