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

odbytej w dniu 02 grudnia 2010 roku
w godz. od 1800 do 1820

W Sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) – 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, 
Kierownik Posterunku Policji - Przemysław Giemza 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 15 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. Ślubowanie Burmistrza.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni 
mają uwagi.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.
W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został 
przyjęty do realizacji.

Ad.3. Ślubowanie Burmistrza.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) objęcie urzędu Burmistrza Borku Wlkp. następuje z chwilą 
złożenia wobec Rady Miejskiej Borku Wlkp. ślubowania. Po czym poprosił 
o wprowadzenie pocztu sztandarowego. 
Następnie Burmistrz Marian Jańczak złożył ślubowanie o następującej treści:
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„Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, 
że  dochowam  wierności  prawu,  a  powierzony  mi  urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy”
„Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie Burmistrza zostało przez Rade przyjęte.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Roman Kręciołek pogratulował 
Burmistrzowi wyboru, życzył dużo zdrowia oraz dobrej współpracy dla dobra 
rozwoju społeczności boreckiej.

Burmistrz – Marian Jańczak stwierdził, że dołoży wszelkich starań aby 
pracować dla dobra gminy.

Następnie Przewodniczący Rady prosił o wyprowadzenie pocztu sztandarowego

Ad.4. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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