
Protokół  Nr I/2010 
z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 02 grudnia 2010 roku
w godz. od 1630 do 1800

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, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, kierownicy jednostek 
podporządkowanych, dyrektorzy szkół - lista obecności stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Na wstępnie  Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji – Roman 
Kręciołek stwierdził, że zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przekazuję 
prowadzenie sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady radnemu-
seniorowi, którym jest Pan Mieczysław Kowalski.

Radny – Mieczysław Kowalski powitał wszystkich radnych oraz gości
po czym przedstawił proponowany porządek obrad.

Następnie radny senior poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej – 
Wiesławę Wójcik o wręczenie Burmistrzowi Borku Wlkp. – Marianowi 
Jańczakowi oraz radnym zaświadczeń o wyborze.

Ad.2. Ślubowanie radnych.

Radny senior stwierdził, że art. 23a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym stanowi, że „Przed przystąpieniem do wykonywania 
mandatu radni składają ślubowanie”
Dodał także, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: 
"Tak mi dopomóż Bóg."

Radny – Mieczysław Kowalski odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”
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Po czym odczytał według układu alfabetycznego nazwiska i imiona radnych, 
nazwisko seniora radnego Mieczysława Kowalskiego odczytał najmłodsza 
radny – Anna Marcinkowska.

Dajewski Leszek                  „Ślubuję”       „tak mi dopomóż Bóg”

Dębowiak Mieczysław        „Ślubuję”

Gawroński Romuald             „Ślubuję”

 Jędrosz Róża                       „Ślubuję”        „tak mi dopomóż Bóg”

 Kręciołek Roman                 „Ślubuję”       „tak mi dopomóż Bóg”

Kubiak Andrzej                    „Ślubuję”

Madzia Przemysław              „Ślubuję”         „tak mi dopomóż Bóg”

Marcinkowska Anna              „Ślubuję”

Maturski Zbigniew                 „Ślubuję”        

Ratajczak Tadeusz                  „Ślubuję”        „tak mi dopomóż Bóg”

Rożek Marek                          „Ślubuję”         „tak mi dopomóż Bóg”

Sikorski Edward                     „Ślubuję”          „tak mi dopomóż Bóg”

Szczepaniak Tomasz             „Ślubuję”          „tak mi dopomóż Bóg”

Wawrzyniak Barbara              „Ślubuję”         

Kowalski Mieczysław            „Ślubuję”

Nikt z radnych nie odmówił ślubowania.

Po złożeniu ślubowania przez radnych, radny senior na podstawie listy 
obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych (ustawowo 15 radnych), 
co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.

Ad.3. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący obrad – Mieczysław Kowalski zwrócił się do radnych 
o podanie kandydatur na w/w stanowisko.
Radny – Przemysław Madzia zgłosił kandydaturę radnego – Romana Kręciołka, 
który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radna Róża Jędrosz zgłosiła kandydaturę radnego Marka Rożka, radny wyraził 
zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
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W związku z powyższym radny senior stwierdził, że na stanowisko 
przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. kandyduje:
1. radny – Roman Kręciołek
2. radny – Marek Rożek

Po czym radny senior poinformował, że zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie 
gminnym „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady, w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym przystąpiono do 
wyłonienia składu komisji skrutacyjnej.
W skład tej komisji zaproponowano:
Radnego – Tomasza Szczepaniaka   – wyraził zgodę.
Radnego – Przemysława Madzię       – wyraził zgodę.
Radnego – Mieczysława Dębowiaka – wyraził zgodę.

Następnie radny senior– Mieczysław Kowalski prosił o przegłosowanie 
zaproponowanego składu komisji skrutacyjnej.

Za przyjęciem proponowanego składu komisji skrutacyjnej głosowało 15 
radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Przewodniczący obrad- Mieczysław Kowalski przedstawił skład w/w komisji 
w kolejności alfabetycznej i tak:
1. radny Tomasz Szczepaniak
2. radny Przemysław Madzia
3. radny Mieczysław Dębowiak
po czym prosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie 
kart do głosowania, a następnie ogłosił przerwę.

Po zakończeniu prac przygotowawczych komisja skrutacyjna rozdała radnym 
karty do głosowania oraz wyjaśniła technikę głosowania.
Po odbyciu aktu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do obliczania 
oddanych głosów.

Po zakończeniu prac przez komisję skrutacyjną przewodniczący obrad – 
Mieczysław Kowalski zakończył przerwę i prosił wszystkich o wejście na salę.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny – Tomasz Szczepaniak odczytał 
protokół komisji i przedstawił wyniki głosowania, protokół ten wraz z kartami 
do głosowania stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej radny – Tomasz Szczepaniak 
poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. wybrany został radny – Roman Kręciołek.
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Po czym prowadzący sesję – Mieczysław Kowalski odczytał uchwałę 
w  sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Radny senior w imieniu swoim oraz wszystkich radnych pogratulował nowo 
wybranemu Przewodniczącemu Rady, życząc dużo satysfakcji  i zadowolenia  
w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji oraz przekazał dalsze przewodnictwo 
obrad sesji Rady Miejskiej. 
Uchwała Nr I/1/2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek podziękował radnym za wybór 
i zaufanie. Ze swej strony zapewnił, że chce pracować sumiennie i uczciwie, 

pragnie sprostać oczekiwaniom Rady oraz wyborców, będzie działać 
zgodnie statutem gminy, współpracować z Burmistrzem Borku Wlkp., 
kierownikami jednostek organizacyjnych, pracownikami samorządowymi, z 
sołtysami 

i radami sołeckimi, Radą Osiedla Borku Wlkp. jak i wszystkimi mieszkańcami. 
Przewodniczący Rady zapewnił, że prace Rady będą zwrócone w kierunku 
dalszego rozwoju naszej gminy.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że protokolantem 
posiedzeń Rady Miejskiej jest Wiesława Wójcik – pracownik biura Rady, 
a w czasie jej nieobecności wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu 
Miejskiego.

Ad.4. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zwrócił się do radnych zgodnie 
z tym punktem obrad o podawanie kandydatur.
Radna– Barbara Wawrzyniak zgłosiła kandydaturę radnego – Tomasza 
Szczepaniaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny – Mieczysław Dębowiak zgłosił radnego – Andrzeja Kubiaka. Radny 
wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady stwierdził, że na 
stanowisko wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Borku Wlkp. kandydują 
następujący radni:
1) radny – Andrzej Kubiak 
2) radny – Tomasz Szczepaniak

Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący 
Rady zwrócił się do radnych o podanie kandydatur do komisji skrutacyjnej, 
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ponieważ w składzie wcześniej wybranej komisji jest radny Tomasz 
Szczepaniak zgłoszony jako kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady.

W skład komisji skrutacyjnej zaproponowano:
1. Radnego – Mieczysław Dębowiak 
2. Radnego– Przemysław Madzia
3. Radnego – Zbigniew Maturski 

Następnie Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie składu komisji 
skrutacyjnej :

Za przyjęciem w/w składu komisji  głosowało 15 radnych, nikt nie był 
przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Dalej Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek prosił komisję skrutacyjną 
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, po czym ogłosił 
krótka przerwę.

Po zakończeniu prac przygotowawczych komisja skrutacyjna rozdała radnym 
karty do głosowania, po czym radny – Przemysław Madzia wyjaśnił technikę 
głosowania.

Po odbyciu aktu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do obliczania 
oddanych głosów.
Następnie Przewodniczący Rady zakończył przerwę i prosił wszystkich 
o wejście na salę i odczytanie wyników głosowania.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej – Przemysław Madzia odczytał protokół 
komisji i przedstawił wyniki głosowania,  protokół ten stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący komisji skrutacyjnej 
poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali wybrani:
1. radny – Andrzej Kubiak 
2. radna – Tomasz Szczepaniak

Następnie Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek odczytał uchwałę 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Borku Wlkp., 
uchwała w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej 
Komisji  Wyborczej  zaprosił  radnych oraz gościu na II  sesję  Rady Miejskiej, 
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która odbędzie się w dniu 02 grudnia 2010 roku tj. czwartek o godz. 1600  w sali 
konferencyjnej  Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Borku Wlkp. z następującym 
porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Ślubowanie Burmistrza.
4. Zakończenie.
Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi.
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni są zobowiązani do złożenia 
oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Powyższe oświadczenie składa się 
w terminie 30 dni od dnia ślubowania. Prosił o pobranie druków oraz 
przestrzeganie wskazanego terminu.

Nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak podziękował 
za wybór i zaufanie.

Następnie radny Mieczysław Kowalski zapytał czy „Oświadczenie majątkowe” 
ma być wypełnione tak jak jest zapisane w druku „ Z tego tytułu osiągnąłem 
w roku ubiegłym dochody w wysokości ...”.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w tych punktach należy wpisać dochód za 
rok 2010 – stan na 30 listopada 2010 roku. Przewodniczący Rady dodał także, 
że służy pomocą radnym przy wypełnieniu „oświadczeń”. 
Wyjaśnił ponadto, że pracownik ds. obsługi Rady Miejskiej- Wiesława Wójcik 
również udzieli radnym pomocy w tym zakresie.

Radny Marek Rożek zapytał, które pomieszczenie w Urzędzie wyznaczy 
Burmistrz, jako miejsce, w którym radni będą mogli przyjmować swoich 
wyborców zgodnie ze Statutem Gminy.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Rada Miejska ma do dyspozycji dwa 
pomieszczenia tzn. biuro Rady oraz pomieszczenie dla Przewodniczącego Rady 
i radcy prawnego Urzędu Miejskiego.

Radny Marek Rożek zapytał także, czy w godzinach kiedy Urząd nie pracuje 
jest możliwe skorzystanie z tych pomieszczeń.

Burmistrz wyjaśnił, że biuro Rady jest dla wszystkich radnych w godzinach 
urzędowania, natomiast kiedy Urząd nie pracuje, jest to nie możliwe.
Burmistrz dodał, że w sejmie posłowie również nie mają takiej możliwości, 
wynajmują sobie biura w swojej miejscowości do przyjmowania interesantów. 
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Ponadto Przewodniczący Rady prosił radnych o rozważenie, w jakiej komisji 
Rady chcieliby pracować. Przewodniczący dodał, że uchwała w tej sprawie 
zostanie podjęta na kolejnej sesji.

Ad.6. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek podziękował wszystkim za udział 
w sesji i zakończył I sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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