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

odbytej w dniu 10 listopada 2010 roku
w godz. od 1630 do 1840

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, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, 
kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, kierownicy 
jednostek  podporządkowanych,  dyrektorzy  szkół,  dyrektor  Przedszkola 
Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie, 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 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 XLVII sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Zapytania i interpelacje radnych. 

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od 

nieruchomości,  rolnego i  leśnego oraz wzorów formularzy  na podatek  od 
nieruchomości, rolnego i leśnego,

b) Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Borek  Wlkp.  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  podmiotami  określonymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011,

c) określenia  warunków  i  trybu  finansowego  wspierania  rozwoju  sportu  
w gminie Borek Wlkp.,

d) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zalesiu,
e) wyrażenia  zgody  na  dokonanie  zmiany  w  treści  Porozumienia 

Międzygminnego 07 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie 
Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór 
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nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi 
dla  gmin  objętych  POROZUMIENIEM  wraz  z  budową  Zakładu 
Zagospodarowania  Odpadów  Jarocin  z  siedzibą  w  Witaszyczkach  
z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”,

f) ustalenia  dziennych  stawek  opłaty  targowej  na  terenie  miasta  i  gminy  
Borek Wlkp., 

g) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy Borek Wlkp. na lata 2007 -1013,

h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2010.

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Opinia Rady Miejskiej Borku Wlkp. dotycząca przebudowy dróg gminnych. 
9. Informacja  o  złożonych  przez  radnych  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp. 

oświadczeniach majątkowych. 
10. Wolne głosy i wnioski. 
11. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował,  że na posiedzeniu wspólnym 
Komisji Rady Miejskiej  na wniosek Burmistrza wprowadzono projekty uchwał 
w sprawie:

a) zmiany Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Gmina Borek Wlkp., 
b) zmiany Planu Odnowy Miejscowości Studzianna Gmina Borek Wlkp., 
c) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pogorzela w roku 2011,

Po czym zapytał radnych, czy zgłaszają uwagi do przedstawionych punktów.
Żadnych uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
wprowadzeniem dodatkowych projektów uchwał do porządku sesji.
Za przyjęciem proponowanych projektów uchwał do porządku sesji głosowało 
14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pkt. 6 porządku sesji po 
wprowadzonej zmianie.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego,
b) Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Borek  Wlkp.  z  organizacjami 

pozarządowymi  oraz  podmiotami  określonymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011,

c) określenia  warunków  i  trybu  finansowego  wspierania  rozwoju  sportu  
w gminie Borek Wlkp.,

d) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zalesiu,
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e) wyrażenia  zgody  na  dokonanie  zmiany  w  treści  Porozumienia 
Międzygminnego 07 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie 
Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór 
nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi 
dla  gmin  objętych  POROZUMIENIEM  wraz  z  budową  Zakładu 
Zagospodarowania  Odpadów  Jarocin  z  siedzibą  w  Witaszyczkach  
z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”,

f) ustalenia  dziennych  stawek  opłaty  targowej  na  terenie  miasta  i  gminy  
Borek Wlkp., 

g) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy Borek Wlkp. na lata 2007 -1013,

h) zmiany Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Gmina Borek Wlkp., 
i) zmiany Planu Odnowy Miejscowości Studzianna Gmina Borek Wlkp., 
j) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej,
k) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pogorzela w roku 2011,
l) zmian budżetu i w budżecie na rok 2010.

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

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLVII 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 XLVII 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.
W  tym  punkcie  radny  powiatu  Grzegorz  Józefowski  poinformował,  

o realizowanych przez Radę Powiatu Gostyńskiego w ostatnim czasie zadach. 
Między innymi szkoła w Grabonogu oraz modernizacja szpitala w Gostyniu. 
Radny Grzegorz Józefowski podziękował Radzie Miejskiej Borku Wlkp. oraz 
Burmistrzowi za wsparcie finansowe zadań realizowanych wspólnie z powiatem 
–  budowa dróg  i  chodników przy  drogach  powiatowych,  na  terenie  miasta  
i gminy Borek Wlkp. 
Następnie radny Grzegorz Marszałek poinformował, że Rada Powiatu zapoznała 
się:
- z działalnością placówek oświatowych oraz przygotowaniem szkół do 

nowego roku szkolnego  na terenie powiatu, 
- wynikami egzaminów na szczeblu szkół zawodowych oraz techników,
- przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg,
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- z sytuacją w rolnictwie na terenie naszego powiatu,
Radny Powiatu podziękował także za współpracę w zakresie bezpieczeństwa.
Wicestarosta Gostynia Janusz Sikora podziękował za współpracę przy realizacji 
zadań dla dobra mieszkańców naszej gminy.

Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały, 
wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/ 353/2010 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b) Rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp.  z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.  3 ust.  3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec powyższego 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/ 354/2010 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c) określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu  
     w gminie Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały, 
wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/ 355/2010 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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d) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zalesiu

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to kontynuacja wcześniejszych działań 
regulujących stan własności.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec powyższego 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/ 356/2010 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

e) wyrażenia  zgody  na  dokonanie  zmiany  w  treści  Porozumienia 
Międzygminnego  07  października  2008  roku  w  sprawie  powierzenia 
Gminie  Jarocin  przygotowania  i  wykonania  zadania  p.n. 
„Zorganizowanie  i  nadzór  nad  funkcjonowaniem systemu  gospodarki 
odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM 
wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą 
w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie. 
Następnie  Kierownik Referatu  Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 
wyjaśnił, że w związku ze zmianą wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 
z  dnia  2  marca  2010  roku  należało  uzupełnić  zapisy  dotyczące  zawartego 
porozumienia. 

Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały, 
wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/ 357/2010 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

f) ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy  
Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Radny Marek Rożek uważa, że zapis w par. 2 pkt 3 dotyczący opłaty targowej 
przy sprzedaży wszelkich towarów w dni odpustowe na stanowisku:
-    do 3 m2                                 9 zł
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- od 3 do 6 m2           18 zł
- powyżej 6 m2          24 zł
jest błędny i wnioskował o następujący zapis: 
pkt 3. przy sprzedaży wszelkich towarów w dni odpustowe na stanowisku: 
- do 3m2                         9 zł
- za każdy następny m2  3 zł.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec 
powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonego wniosku.
Za wprowadzeniem poprawki głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu 
uchwały po poprawce. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/ 358/2010 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

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

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie. 
Następnie  Kierownik Referatu  Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 
poinformował,  że   w  związku  ze  zmianą  ustawy  o  finansach  publicznych 
Wieloletni Program Inwestycyjny od nowego roku zostaje zastąpiony Wieloletni 
Program  Finansowy.  W  związku  z  powyższym  poszczególne  inwestycje  do 
2016 roku muszą mieć zabezpieczenie finansowe.
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do projektu uchwały, wobec powyższego 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 
3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/ 359/2010 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

i) zmiany Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Gmina Borek Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Burmistrz  wyjaśnił,  że  w  związku  ze  zmianami  w  rozporządzeniu  Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych 
warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata  2007  –  2013  w  „Planie  Odnowy  Miejscowości  Zalesie  Gmina  
Borek Wlkp.” dodaje się pkt 9 – Opis i charakterystyka obszarów”.
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Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do projektu uchwały, wobec powyższego 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/ 360/2010 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu.

j) zmiany Planu Odnowy Miejscowości Studzianna Gmina Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie. 
Burmistrz  wyjaśnił,  że  w  związku  ze  zmianami  w  rozporządzeniu  Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych 
warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata  2007  –  2013  w  „Planie  Odnowy  Miejscowości  Studzianna  Gmina  
Borek Wlkp.” dodaje się pkt 9 – Opis i charakterystyka obszarów”.

Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do projektu uchwały, wobec powyższego 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/ 361/2010 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu.

k) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Burmistrz  wyjaśnił,  że  projekt  uchwały  dotyczy  zabezpieczenia  na 
nieruchomości  zabudowanej  w miejscowości  Leonów, stanowiącej  zabudowę 
Zakładu  Aktywności  Zawodowej,  w  celu  zabezpieczenia  dofinansowania  II 
transzy  kosztów  oraz  zabezpieczenia  roszczeń  wynikających  z  aneksu  do 
umowy w celu  zabezpieczenia  dofinansowania  III  etapu kosztów utworzenia 
Zakładu.

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 XLVIII/ 362/2010 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu.

l) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pogorzela w roku 2011
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Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie. 

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 XLVIII/ 363/2010 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu.

m) zmian budżetu i w budżecie na rok 2010

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany po stronie dochodów dotyczą:
- dz. 853, rozdz. 85395, § 6207 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 
65.000  zł  z  tytułu  środków  pozyskanych  UE  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
• w dz. 600, rozdz. 60016, dokonuje się następujących zmian -
  - po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji zmniejsza się wydatki o łączną 
kwotę  34.500 zł,  zwiększa  się  natomiast   o  kwotę  60.000  zł,  w tym na 
zadanie  pn.  Budowa drogi  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na osiedlu 
Powstańców  Wlkp.  w  Borku  Wlkp.  o  kwotę  17.000  zł.  oraz  „Budowa  
z  przebudową  drogi  gminnej  od  drogi  wojewódzkiej  nr  438  (od  ulicy 
Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965” o kwotę 43.000 zł,
-  zmniejsza  się  wydatki  w  rozdz.  71004  -  Plany  zagospodarowania 
przestrzennego - 10.000 zł, 75702 - odsetki od zaplanowanych kredytów  
o kwotę 64.120 zł,
• w dz. 754, rozdz. 75412, 75414, 75421 dokonuje się przesunięć między 

§§,
• w  dz.  801,  rozdz.  80104  zwiększa  się  wydatki  o  kwotę  3.620  zł  na 

pokrycie  kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek na 
terenie innej gminy,
rozdz.  80113  zwiększa  się  wydatki  o  kwotę  28.000  zł.  na  dowożenie 
uczniów do szkół,
rozdz.  80195 zwiększa się  wydatki  o  kwotę 10.000 zł  na zakup usług 
pozostałych (dożywianie uczniów), 

• dz.  851,  rozdz.  85153,8154  zmniejsza  się  wydatki  w  §§ 
4210,4170,4220,4300,4430, a zwiększa na zakupy inwestycyjne o łączną 
kwotę 18.000 zł (zakup wyposażenia placu zabaw),
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• dz.853, rozdz.85395 dokonuje się przesunięć między §§ 4210, 4300 oraz 
zwiększa wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do ZAZ).

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 28.000 zł.
  Po  dokonanych  zmianach  rezerwa  ogólna  wynosi  106.831  zł,  rezerwa 

celowa – 21.000 zł. 

Radny Marek Rożek zapytał  w jakiej miejscowości będzie nowy placu zabaw.
Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma wyznaczonej miejscowości,  
w której  będzie  budowany nowy plac zabaw.  Burmistrz  dodał  także,  że pod 
uwagę  brane  jest  kilka  miejscowości,  między  innymi:  Jeżewo,  Koszkowo, 
Siedmiorogów Drugi i Zalesie.
Radna  Róża  Jędrosz  zapytała  jakie  kryteria  są  brane  pod  uwagę  przy 
wyznaczaniu miejscowości, w której budowany będzie plac zabaw. 
Burmistrz  wyjaśnił,  że  wcześniejsze  założenia  były  takie  aby  w  każdej 
miejscowości był plac zabaw i kolejno to zadanie jest realizowane.
Przewodniczący  Rady zapytał  kto  ostatecznie  podejmie  decyzję  o  lokalizacji 
placu zabaw.
Burmistrz wyjaśnił, że decyzję w tej sprawie podejmie sam.

Radna Róża  Jędrosz  stwierdziła,  że  zadanie  to  jest  realizowane ze  środków, 
którymi  dysponuje  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych,  jednak komisja  ta  nie  ma  żadnego harmonogramu lokalizacji 
nowych placów zabaw.
Następnie radna Róża Jędrosz wnioskowała o doposażenie również istniejących 
już placów zabaw.
Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/ 364/2010 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu.

Ad.7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.8.  Opinia  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  dotycząca  przebudowy  dróg 
gminnych. 

Burmistrz poinformował, że w związku z wnioskiem Urzędu Miejskiego 
w  sprawie  przyznania  środków  z  Terenowego  Funduszu  Ochrony  Gruntów 
Rolnych   na  przebudowę  dróg  dojazdowych  do  gruntów  rolnych  
w  miejscowościach  Jawory  (obręb  geodezyjny  Jeżewo,  działka  nr  29)  
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i  Wycisłowo  (obręb  geodezyjny  Jeżewo,  działka  nr  71  i  97/3)  

Za wydaniem pozytywnej opinii do w/w wniosku głosowało 14 radnych, nikt 
nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Opinia stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Informacja o złożonych przez radnych Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
oświadczeniach majątkowych. 

W  tym  punkcie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  po 
przeprowadzonej analizie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyniu, złożone 
według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku oświadczenia majątkowe radnych 
zostały uznane jako prawidłowe.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych oraz pozostałych gości 

do udziału w organizowanych w dniu 11 listopada br obchodach z okazji Święta 
Niepodległości.

Następnie Przewodniczący Rady podziękował za czteroletnią współpracę: 
Burmistrzowi, Sekretarz Gminy, kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 
kierownikom  jednostek  organizacyjnych  Gminy,  sołtysom  oraz  wszystkim 
pozostałym  pracownikom  Urzędu.  Jako  podziękowanie  dla  wszystkich 
pracowników  Urzędu  Z-ca  Przewodniczącego  –  Andrzej  Kubiak  wręczył 
Sekretarz Gminy – Elżbiecie Pawlak wiązankę kwiatów. 

Przewodniczący Rady podziękował również za współpracę inspektor ds. obsługi 
Rady Miejskiej – Wiesławie Wójcik. Po czym Z-ca Przewodniczącego Rady – 
Tomasz Szczepaniak wręczył wiązankę kwiatów.
 
Sekretarz Gminy także podziękowała wszystkim za współpracę.

Do podziękowań dołączył również Burmistrz.  

Ad.11. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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