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

odbytej w dniu 21 października 2010 roku
w godz. od 1630 do 1815

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,  Inspektor  Urzędu  Miejskiego  –  Alicja  Łopatka,  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 XLVI 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) poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,
b) ustalenia  dziennych  stawek  opłaty  targowej  na  terenie  miasta  i  gminy  

Borek Wlkp. 
c) trybu  powołania  członków   Boreckiej  Rady  Działalności  Pożytku 

Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania,
d) określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  Radą  Działalności 

Pożytku  Publicznego   lub  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

e) określenia  trybu i  szczegółowych kryteriów oceny  wniosków o  realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

f) zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie,
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
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h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2010.

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

Po  czym  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  na  posiedzeniu  Komisji 
wspólnej  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.,  w  związku  z  wnioskiem Burmistrza 
został wycofany projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty 
targowej na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.
Następnie wnioskował o przegłosowanie wprowadzonej zmiany.
Za wycofaniem z porządku sesji w/w projektu głosowało 14 radnych, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

W dalszej części Przewodniczący Rady stwierdził, że na posiedzeniu Komisji, 
Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku sesji projektu 
uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

Za wprowadzeniem w/w projektu uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Następnie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pkt.  7  porządku  sesji  po 
wprowadzonej zmianie:
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
c) trybu  powołania  członków   Boreckiej  Rady  Działalności  Pożytku 

Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania,
d) określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  Radą  Działalności 

Pożytku  Publicznego   lub  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 
wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji,

e) określenia  trybu i  szczegółowych kryteriów oceny  wniosków o  realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

f) zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie,
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2010.

Za przyjęciem przedstawionego porządku sesji głosowało 14 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się 
z treścią protokołu przed sesją.
Po czym zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do protokołu z XLVI sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XLVII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
Radni Powiatu Gostyńskiego byli nieobecni.

Ad. 5. 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.
Nikt głosu nie zabrał.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
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  XLVII/  345  /2010  w  w/w  sprawie  stanowi  załącznik  nr  4  do 
niniejszego protokołu.

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
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  XLVII/  346  /2010  w  w/w  sprawie  stanowi  załącznik  nr  5  do 
niniejszego protokołu.
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c)  trybu  powołania  członków   Boreckiej  Rady  Działalności  Pożytku 
Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Radna Róża Jędrosz zapytała, czy skład rady można zwiększyć.
Inspektor Alicja Łopatka poinformowała, że  można zwiększyć skład rady.
Następnie  radna  Róża  Jędrosz  wnioskowała  o  powołanie  przedstawiciela 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. do składu w/w rady.

Radny  Tadeusz  Jańczak  wnioskował  o  powołanie  dwóch  przedstawicieli 
Rady Miejskiej. 

Radny  Mieczysław  Dębowiak  uważa,  że  w  składzie  rady  winni  być 
przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych.

Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonych wniosków.
Za  wnioskiem  radnej  Róży  Jędrosz  głosowało  12  radnych,  2  radnych 
wstrzymało się od głosowania, nikt nie był przeciwny.
Za  wnioskiem  radnego  Tadeusza  Jańczaka  głosowało  8  radnych,  3  radnych 
wstrzymało się od głosowania, 3 radnych było przeciwnych.
Za wnioskiem radnego Mieczysława Dębowiaka głosowało 14 radnych, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Następnie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  po 
wprowadzonych zmianach 
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  1 radny 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XLVII/  347  /2010  w  w/w  sprawie  stanowi  załącznik  nr  6  do 
niniejszego protokołu.

d) określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  Radą  Działalności 
Pożytku Publicznego  lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i  o  wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
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Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
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  XLVII/  348  /2010  w  w/w  sprawie  stanowi  załącznik  nr  7  do 
niniejszego protokołu.

e) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
Uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny  był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XLVII/  349  /2010  w  w/w  sprawie  stanowi  załącznik  nr  8  do 
niniejszego protokołu.

f) zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
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  XLVII/  350  /2010  w  w/w  sprawie  stanowi  załącznik  nr  9  do 
niniejszego protokołu.

g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
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  XLVII/  351  /2010 w w/w sprawie  stanowi  załącznik  nr  10  do 
niniejszego protokołu.
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h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2010

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń.
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  XLVII/  352  /2010 w w/w sprawie  stanowi  załącznik  nr  11  do 
niniejszego protokołu.

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie przedstawicielki Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej 
pw.  Pocieszenia  NMP  w  Borku  Wlkp.  Małgorzata  Wawrzyniak,  Renata 
Ratajczak oraz Dorota Dutkowiak podziękowały za wsparcie organizowanego 
przez Caritas letniego wypoczynku dla dzieci pn. „Wakacje z Bogiem”
Burmistrzowi Borku Wlkp. oraz następującym radnym: 
1) Romanowi Kręciołkowi,
2) Mieczysławowi Kowalskiemu,
3) Tomaszowi Szczepaniakowi,
4) Tadeuszowi Jańczakowi.

Następnie Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. - Przemysław Giemza 
poinformował, że z dniem 01 października br. został powołany Posterunek 
Policji w Borku Wlkp. – dla obsługi  gmin Pogorzela i Borek Wlkp. Ponadto 
dodał, że w posterunku zatrudnionych jest 8 osób (kierownik, 5 stałych 
dzielnicowych, 1 ds. partolowych oraz 1 z zakresu spraw kryminalnych).

Radny Andrzej Kubiak zapytał jaki rejon obejmują poszczególni policjanci.

Kierownik posterunku wyjaśnił, że odpowiedzi na to pytanie udzieli na 
następnej sesji Rady Miejskiej.

Mieszkaniec Borku Wlkp. – Bronisław Winnowicz zapytał czy posterunek jest 
czynny całą dobę.

Kierownik posterunku –Przemysław Giemza wyjaśnił, że posterunek 
funkcjonuje w charakterze służby, kilka dni w tygodniu przez całą dobę, 
natomiast codziennie od 700 do 1500. 
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Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  ostatnia  sesja  Rady 
Miejskiej  w  tej  kadencji  planowana  jest  na  dzień  10  listopada  br  tj.  środa  
o godz. 1630.

Ad.11. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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