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

odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku
w godz. od 1630 do 1930

W Sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecny 
Wiceprzewodniczący Rady - 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, 
kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i dyrektor 
przedszkola, radni powiatowi 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 I sesji Rady Miejskiej. 
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej. 
5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Burmistrza o stanie gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej,
b) powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp.,
c) zmian w budżecie  na rok 2010,

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

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że na 
posiedzeniu Komisji wprowadzono następujące projekty uchwał.
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1)  planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp., 
2)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2011.

W związku z powyższym prosił o przegłosowanie wprowadzenia w/w 
projektów do porządku sesji.
Za przyjęciem do porządku sesji powyższych projektów głosowało 14 radnych, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pkt 8 porządku sesji po 
wprowadzonej zmianie:

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej,
b) powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp.,
c)  planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp., 
d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2011,

e) zmian w budżecie  na rok 2010.

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

Ad.3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym 
prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z I sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym 
prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z II sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

 Radny Powiatu – Grzegorz Marszałek poinformował, że Rada Powiatu Gostyń 
odbyła już trzy posiedzenia. Dokonano wyboru: Starosty, Wicestarosty oraz 
Zarządu Powiatu Gostyń.
- Starosta -  Andrzej Pospieszyński,
- Wicestarosta - Janusz Sikora,
- Skład Zarząd Powiatu:
1) Kazimierz Musielak
2) Józef Czarnecki
3) Jerzy Ptak

Radny poinformował także, że Rada Powiatu powołała  Komisje stałe.
Ponadto Rada Powiatu zajmowała się bieżącymi sprawami, między innymi 
odśnieżaniem dróg powiatowych. 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad.6. Sprawozdanie Burmistrza o stanie gminy.

W tym punkcie Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak przedstawił w/w 
sprawozdanie. Stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radna Barbara Wawrzyniak wnioskowała o modernizację drogi powiatowej od 
cmentarza w Jeżewie do Stawiszyna.

Burmistrz wyjaśnił, że są czynione starania aby od cmentarza do lasu położyć 
asfalt, natomiast dalszy odcinek drogi do Stawiszyna wyrównać i utwardzić. 

Radny Powiatu – Grzegorz Marszałek poinformował, że droga wskazana, jest 
połączeniem granic powiatu, obecnie bardzo uczęszczana przez wędkarzy 
i osoby korzystające z uroków zalewu. Radny zapewnił, że będą czynione 
starania aby tę drogę modernizować.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, natomiast wpłynęły zapytania:

1) Radny Romuald Gawroński – wnioskował o rozpatrzenie przejęcia dróg 
powiatowych, na terenie gminy Borek Wlkp., ponieważ i tak Gmina Borek 
Wlkp. musi je odśnieżać.
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2) Radny – Marek Rożek – zapytał dlaczego Zakład Usług Komunalnych 
odśnieża przed wybranymi posesjami.

3) Radny – Mieczysław Dębowiak wnioskował o zainteresowanie się 
samochodem osobowym marki Audi, który jest zaparkowany od jakiegoś 
czasu na Rynku.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Rady poformował,  że wyboru Komisji  Rewizyjnej  należy 
dokonać zgodnie z art. 18a  ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który brzmi 
w całości: „W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele 
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa 
w art.19 ust.1 (dot. Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady)”.

Ponadto  poinformował,  że  do  składu  Komisji  Rewizyjnej  wyrazili  zgodę 
następujący radni:
(alfabetycznie)

1. Dębowiak Mieczysław
2. Gawroński Romuald
3. Madzia Przemysław
4. Ratajczak Tadeusz
5. Sikorski Edward 

Zgodnie z Statutem Gminy „§ 81. 1 Komisja Rewizyjna składa się 
z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków 
w liczbie trzech.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna 
na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”

Następnie Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Przemysław Madzia zgłosił radnego Romualda Gawrońskiego, który 
wyraził zgodę na kandydowanie.

Natomiast radna Róża Jędrosz zgłosiła kandydaturę radnego Mieczysława 
Dębowiaka na w/w stanowisko, radny również wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie

1) Za wyborem radnego Romualda Gawrońskiego na stanowisko 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 10 radnych.
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2)  Za wyborem radnego Mieczysława Dębowiaka na Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej głosowało 4 radnych.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej wybrany został radny Romuald Gawroński.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący ogłosił przerwę celem 
ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Z-cą 
Przewodniczącego członkowie Komisji wybrali radnego Przemysława Madzię.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych było przeciwnych, 
1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr III/ 3 /2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W tym punkcie radny Marek Rożek zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady, że 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej winien być z opozycji i takie były 
wcześniej zapewnienia.

Przewodniczący Rady nie zajął stanowiska w tej sprawie.

b) powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady poinformował, że do składu Komisji Rady wyrazili zgodę 
następujący radni:

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Radna -  Barbara Wawrzyniak 
Radny -  Marek Rożek 
Radny – Leszek Dajewski
Radny – Romuald Gawroński 
Radny – Zbigniew Maturski
Radny – Tadeusz Ratajczak
Radny – Mieczysław Kowalski 
Radny – Andrzej Kubiak
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Radny – Tomasz Szczepaniak

2. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Radna – Anna Marcinkowska
Radny – Mieczysław Dębowiak 
Radny – Zbigniew Maturski
Radna – Róża Jędrosz
Radny – Roman Kręciołek

3. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego

Radna – Barbara Wawrzyniak
Radna – Anna Marcinkowska
Radna – Róża Jędrosz
Radny – Marek Rożek
Radny – Edward Sikorski
Radny – Przemysław Madzia
Radny – Tomasz Szczepaniak

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na dzisiejszej sesji jest nieobecny 
radny Andrzej Kubiak, jednak wcześniej zadeklarował swój udział w składzie 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
Po czym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie.
Nikt uwag nie zgłosił, wobec powyższego zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr III/ 4 /2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Po podjęciu w/w uchwały Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, celem 
ukonstytuowania się poszczególnych Komisji. 

Po przerwie:
1) Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu został 

wybrany  radny – Tadeusz Ratajczak,
2) Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego wybrano  radną – Barbarę 
Wawrzyniak,

3) Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wybrano 
radnego Zbigniewa Maturskiego.
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c) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – 
Roman Kręciołek. Ponadto wnioskował, aby do wcześniej przekazanego radnym 
planu pracy Rady dodać następujące zadania:
 Uchwalenie budżetu na 2011 rok,
 Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011,
 Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za rok 2010 oraz plany pracy na 

rok 2011.

Po czym otwarł dyskusję w tej sprawie.

Radny Marek Rożek wnioskował aby w II kwartale wprowadzić do planu pracy: 
 Przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej z uwzględnieniem analizy 

poziomej i pionowej  Boreckiego Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji 
w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie, Zakładu Usług Komunalnych 
w Borku Wlkp. oraz Zakładu Aktywności Zawodowej  w Leonowie.  

Radny Mieczysław Dębowiak proponował aby zatwierdzenie taryf opłat oraz 
zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków zaplanowane w IV kwartale przesunąć na III kwartał.

Burmistrz potwierdził, że analizę taryf opłat oraz zasady rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków można przesunąć na 
III kwartał.

Innych uwag nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały 
wraz z wniesionymi poprawkami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr III/5 /2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d)  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  na  rok  2011  oraz  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
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Radny Marek Rożek zapytał, czy Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
zaopiniowała w/w projekt uchwały. Ponadto radny zapytał kto pełni funkcję 
Pełnomocnika Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w związku ze 
zwolnieniem chorobowym osoby, która dotychczas pełniła tę funkcję.

Burmistrz wyjaśnił, że obecnie obowiązki w/w pełnomocnika pełni sam, 
natomiast z dniem 01 stycznia 2011r. powierzy tę funkcję Sekretarz Gminy – 
Elżbiecie Pawlak.

Radna Róża Jędrosz poinformowała, że we wcześniejszych latach Rada 
zatwierdzała szczegółowy preliminarz wydatków na cele związane z realizacją 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Radna zapytała, czy obecnie Rada nie ma takiego obowiązku.

Radny Marek Rożek zapytał czy Gminna Komisja  Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi będzie działała i czy są zabezpieczone środki na jej działalność.

Burmistrz wyjaśnił, że w/w Komisja będzie prowadziła nadal swoją działalność, 
jednak w najbliższym czasie należy uzupełnić jej skład w związku ze śmiercią 
jednego członka oraz lekarza, który nie bierze udziału w posiedzeniach. Dodał 
także, że środki na działalność Komisji są zabezpieczone w budżecie Gminy na 
rok 2011. 

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 III/ 6 /2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) zmian w budżecie  na rok 2010

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Tomasz Szczepaniak.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany po stronie dochodów dotyczą:
- dz. 600, rozdz. 60016, § 6207 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 
620.231 zł, natomiast zmniejsza się w § 6208 o kwotę 620.231 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
• w dz. 600, rozdz. 60016, dokonuje się następujących zmian -
  - zmniejsza się wydatki w § 6058 o kwotę 574.438 zł, zwiększa w § 6057 
o kwotę 574.438 zł (dotyczy zadania „Budowa z przebudową drogi gminnej 
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od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.  Koźmińskiej)  do drogi powiatowej 
P4965”), 
• w dz. 750, rozdz. 75023, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 131 zł, 
• dz.853, rozdz.85395, § 2410  zwiększa się wydatki o kwotę 6.692 zł – 
dotacja  z  budżetu  dla  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Leonowie  na 
pierwsze wyposażenie w środki obrotowe,
• w  dz.  926,  rozdz.  92601,  §  6050  -   po  zakończeniu  i  rozliczeniu 
inwestycji „Budowa boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012” 
zmniejsza się wydatki o  kwotę 6.823 zł.

Radny Marek Rożek wnioskował o wyjaśnienie wydatków w dz.853, rozdz. 
85395, § 6060, § 6067.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że do Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie 
Gmina otrzymuje dofinansowanie z PFRON, w związku z powyższym należy 
zabezpieczyć środki własne w wysokości 30%. Dodała, że w § 6060 jest 
zapisana kwota 75.800 zł, natomiast w § 6067 – są zapisane środki w wysokości 
65.000 zł na zakup wyposażenia, które otrzymaliśmy z UNI. 
Radny Marek Rożek prosił również o wyjaśnienie pozycji wydatków na 
programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszy Spójności  - rok 2010 – środki z budżetu UE – 
pozostałe ( kwota 639.438 zł).

Skarbnik wyjaśniła, że jest to zwrot środków unijnych, które wpływają do 
budżetu.
Innych pytań 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 III/ 7 /2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

1) Radny Romuald Gawroński – wnioskował o rozpatrzenie przejęcia dróg 
powiatowych, na terenie gminy Borek Wlkp., ponieważ i tak Gmina 
Borek Wlkp. musi je odśnieżać.

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina Borek Wlkp. jest gotowa aby przejąć drogi, 
jednak za tym muszą iść środki na ich utrzymanie. Do końca tej zimy Powiat 
Gostyń ma podpisane umowy na zimowe utrzymanie dróg, po tym czasie 
rozpoczniemy rozmowy w tym temacie.
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Radny Marek Rożek wnioskował w imieniu mieszkańców gminy Borek Wlkp. 
o przygotowanie mapy lub spisu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 
wraz z telefonami osób lub przedsiębiorstw odpowiedzialnych za ich 
odśnieżanie.

2) Radny – Marek Rożek – zapytał dlaczego Zakład Usług Komunalnych 
odśnieża przed wybranymi posesjami.

Burmistrz stwierdził, że na to pytanie w chwili obecnej nie może odpowiedzieć 
ze względu na brak takich informacji. Dodał także, że być może Zakład Usług 
Komunalnych ma podpisane umowy z mieszkańcami na odśnieżanie.  

3) Radny – Mieczysław Dębowiak wnioskował o zainteresowanie się 
samochodem osobowym marki Audi, który jest zaparkowany od jakiegoś 
czasu na Rynku w Borku Wlkp.

Burmistrz wyjaśnił, że odpowiedzi udzieli po rozeznaniu sprawy. 

Innych zapytań brak.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił sprawy organizacyjne:
1) zapytał radnych czy wszyscy otrzymali projekt budżetu na 2011 rok,
2) wnioskował o ustalenie posiedzeń Komisji celem zaopiniowania projektu 

budżetu na 2011 rok,
3) sesja proponowana jest 20 stycznia 2011 r. o godz. 16.00
4) oświadczenia majątkowe – termin i sposób wypełnienia.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak poinformował, że 
w związku z 92 – rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyły się 
w Poznaniu uroczystości, w których udział wzięła delegacja wraz ze sztandarem 
Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. 

Radny Powiatu – Grzegorz Marszałek poinformował, że na terenie wsi 
„popegeerowskich” jest jeszcze wiele działek i gruntów, które są we władaniu 
Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Działki te są często bardzo 
zaniedbane. Radny stwierdził, że dyrekcja Agencji zachęca aby Gmina 
przejmowała na własność te grunty.
Radny Powiatu - Grzegorz Marszałek wnioskował do radnych i sołtysów 
o wskazywanie tych działek, celem ich przejęcia przez Gminę.
Radny Powiatu zapytał czy w budżecie na rok 2011 są zabezpieczone środki 
celem kontynuacji procedury budowy obwodnicy od drogi NR 438 do drogi 
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krajowej Nr 12. Ponadto zapytał dlaczego budowa ciągu komunikacyjnego na 
cmentarz w Borku Wlkp. jest planowana o szer. 1,5 m. Radny – Grzegorz 
Marszałek zapytał także jak planowane jest wejście na cmentarz.

Burmistrz wyjaśnił, że w Urzędzie nie ma  dokumentacji budowy chodnika na 
cmentarz w Borku Wlkp. Dodał także, że Gmina nie ma wpływu na realizację 
tego zadania. Ponadto wyjaśnił, że  sprawa wejścia na cmentarz leży w gestii 
Proboszcza Parafii w Borku Wlkp. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że prace przy budowie ciągu pieszego na 
cmentarz prowadzone są bardzo opieszale.

Burmistrz poinformował, że na najbliższej sesji musi być podjęta uchwała 
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, w związku z zakończeniem kadencji.
Następnie poinformował, że zostanie przygotowana zmiana Studium 
Zagospodarowania Przestrzennego  z uwzględnieniem obwodnicy południowej 
miasta Borku Wlkp. tzn. od Cielmic przez Lisią Drogę, Trzecianów do drogi 
krajowej Nr 12.

Radny Marek Rożek wnioskował o przygotowanie wykazu dróg: gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich oraz firm odpowiadających za utrzymanie tych 
dróg.

Burmistrz stwierdził, że wykaz poszczególnych dróg zostanie sporządzony. 
Dodał także, że Urząd nie może ujawniać kto wygrał przetarg na zimowe 
utrzymanie dróg w powiecie i województwie. Burmistrz poinformował, że 
w Gminie Borek Wlkp. przetarg wygrał Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
który podnajmuje  również inne firmy.
Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że w Urzędzie Miejskim sprawą zimowego 
utrzymania dróg na terenie gminy zajmuje się Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego – Mirosław Twardowski i z nim należy się 
kontaktować w tej sprawie.

Sekretarz Gminy dodała także, że Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – 
Mirosław Twardowski zna osoby i firmy odpowiedzialne za zimowe 
utrzymanie poszczególnych dróg na terenie gminy i jest upoważniony do 
wydania stosownych poleceń.

W związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem 2011 Burmistrz złożył 
najserdeczniejsze życzenia wszystkim radnym oraz gościom.

W imieniu Rady Powiatu – Wicestarosta Janusz Sikora życzył wszystkim aby 
ten Nowy Rok był wypełniony sukcesami, w życiu zawodowym i osobistym.
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Przewodniczący Rady  wszystkim obecnym życzył również dużo szczęścia  
w nadchodzącym 2011 roku. 

Ad.11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady zakończył III sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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