
Protokół  Nr IV/2011 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 20 stycznia 2011 roku
w godz. od 1600 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 III sesji Rady Miejskiej. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji oraz plan pracy na rok 2011:
a) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
b) Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw  Socjalnych,  Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego,
c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2011 –2022,

b) uchwalenia budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2011 rok,
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
d) wynagrodzenia Burmistrza Borku Wlkp.,
e) zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym 

gminy Borek Wlkp. oraz ustalenia limitu kilometrów na używanie do celów 
służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy, 
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f) zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom 
gminy Borek Wlkp.,

g) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011,
h) zarządzenia wyborów sołtysów oraz organów osiedla.

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

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady wnioskował 
o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Borku Wlkp. 
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają inne uwagi do 
przedstawionego porządku sesji.
Nikt uwag nie zgłosił, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za wprowadzeniem w/w projektu uchwały do porządku sesji głosowało 14 
radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W dalszej części Przewodniczący Rady przedstawił pkt 7 porządku sesji po 
wprowadzonej zmianie:

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2011 –2022,

b) uchwalenia budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2011 rok,
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
d) wynagrodzenia Burmistrza Borku Wlkp.,
e) zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym 

gminy Borek Wlkp. oraz ustalenia limitu kilometrów na używanie do celów 
służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy, 

f) zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom 
gminy Borek Wlkp.,

g) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011,
h) zarządzenia wyborów sołtysów oraz organów osiedla,
i) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Borku Wlkp.

Następnie Przewodniczący Rady  prosił o przegłosowanie porządku sesji.
Za przyjęciem porządku sesji  głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny.
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją. Następnie zapytał czy 
radni zgłaszają uwagi do protokołu.
Nikt uwag nie zgłosił. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady  prosił o przegłosowanie jego 
przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z III sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
Powyższe sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Romuald 
Gawroński, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Komisji oraz plan pracy na rok 2011:
a) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
W/w sprawozdanie oraz plan pracy Komisji złożył Przewodniczący Komisji – 
Tadeusz Ratajczak, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radni  nie  zgłosili  żadnych  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania  i  planu 
pracy.

b) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego

Powyższe  sprawozdanie  oraz  plan  pracy  Komisji  złożyła  Przewodnicząca 
Komisji  –  Barbara  Wawrzyniak,  stanowi  ono  załącznik  nr  5  do  niniejszego 
protokołu.
Radni  nie  zgłosili  żadnych  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania  i  planu 
pracy.

c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
W/w sprawozdanie oraz plan pracy Komisji złożył Przewodniczący Komisji – 
Zbigniew Maturski, stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radni  nie  zgłosili  żadnych  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania  i  planu 
pracy.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła interpelacja radnej Róży Jędrosz, która stanowi załącznik Nr 7 do 
niniejszego protokołu oraz następujące zapytania radnych:
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Radny Romuald Gawroński – zapytał o sposób finansowania oraz organizacji 
pracy na ORLIK – u.

Radny Przemysław Madzia – wnioskował o utwardzenie drogi w Ustroniu tzw. 
„ronda”. 

Radny Tomasz Szczepaniak – zgłosił zalane przejście dla pieszych między ulicą 
Dworcową, a Sportową w Borku Wlkp. 
- kałuże błotne na przejściu od strony budynku socjalnego na stadionie 

miejskim w Borku Wlkp., 
- dziury na ul. Sportowej.

Radny – Zbigniew Maturski – wnioskował o wykonanie chodnika z parkingu do 
przejścia dla pieszych przy kościele farnym w Borku Wlkp. 
- dokończenie drogi w Celestynowie (w 2012 roku).

Radny – Edward Sikorski – wnioskował o rozważenie założenie oświetlenia na 
rozwidleniu dróg z obwodnicy Borku Wlkp. w kierunku Skokowa.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na 
lata 2011 –2021

Przewodniczący Rady prosił o wyjaśnienie dlaczego wcześniej projekt 
uchwały był w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Borek Wlkp. na lata 2011 –2022. 
Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej 
WPF winien obejmować lata 2011-2021.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Tomasz Szczepaniak. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę SO – 0952/II/31/2010 
Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2010 
roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Borek Wlkp., stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący 
Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny, 
5 radnych wstrzymało się od głosowania.

Str.4 /17



Uchwała Nr IV/ 8 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b) uchwalenia budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2011 rok
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady – Tomasz Szczepaniak. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał:

1) uchwałę Nr SO - 0952/I/31/18/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu 
z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Borek Wlkp. na 2011 rok, stanowi ona załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu.

2) uchwałę Nr SO – 0951/82/D/18/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu 
z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości 
sfinansowania przez Miasto i Gminę Borek Wlkp. deficytu budżetu roku 
2011, stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że powyższy projekt budżetu był przedmiotem 
obrad Komisji Rady.
Po czym prosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu, której jest przewodniczącym oraz Komisja Rewizyjna odbyły 
wspólne posiedzenie w w/w temacie i wydały pozytywną opinię.

Następnie Barbara Wawrzyniak poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, której jest 
przewodniczącą odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w w/w temacie i wydały pozytywną opinię.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad 
projektem budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2011. 

Radna – Róża Jędrosz prosiła o wyjaśnienie wprowadzonych zmian do 
przedstawionego projektu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o przedstawienie 
autopoprawek do projektu budżetu.

W tym temacie  głos zabrała Skarbnik Gminy. Poinformowała o planowanych 
dochodach i wydatkach ujętych w budżecie Gminy na 2011 rok. 
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Następnie Przewodniczący Rady prosił o przedstawienie wprowadzonych do 
budżetu nowych autopoprawek celem przegłosowania ich przyjęcia przez 
Radę Miejską.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki:
1. dotacja do Zakładu Aktywności Zawodowej w kwocie 647.500 zł.
Za przyjęciem w/w poprawki głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

2. świadczenia społeczne pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 
40.500 zł (po stronie dochodów i wydatków).

Za przyjęciem w/w poprawki głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

3. przesunięcia między paragrafami w szkołach, rozdz. 80101 - na dodatkowe 
wynagrodzenia  kwota w wysokości 2.050,- zł.
Za przyjęciem w/w poprawki głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję nad projektem budżetu na 
2011 rok.
Radna Róża Jędrosz prosiła o ponowne przedstawienie kwot w projekcie 
budżetu w związku z wprowadzonymi zmianami.
Radny Marek Rożek wnioskował o przesłanie radnym budżetu Gminy 
Borek Wlkp. w formie elektronicznej.
Innych uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poinformował, że budżet Gminy Borek Wlkp. na rok 
2011 będzie wprowadzony do Biuletynu Informacji Publicznej oraz 
w Magazynie Samorządowym Gminy Borek Wlkp. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak ponownie 
przedstawił projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 
2011.
Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, 
4 radnych wstrzymało się od głosowania.
Uchwała Nr IV/9 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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W tym punkcie Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej za przyjęcie budżetu 
na rok 2011.

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady.
Po czym prosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu, której jest przewodniczącym oraz Komisja Rewizyjna odbyły 
wspólne posiedzenie w w/w temacie i wydały pozytywną opinię.

Następnie Barbara Wawrzyniak poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, której jest 
przewodniczącą odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w w/w temacie i wydały pozytywną opinię.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady otworzył dyskusję 
w temacie przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr IV/10 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady.
Po czym prosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu, której jest przewodniczącym oraz Komisja Rewizyjna odbyły 
wspólne posiedzenie w w/w temacie i wydały pozytywną opinię.
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Następnie Barbara Wawrzyniak poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, której jest 
przewodniczącą odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w w/w temacie i wydały pozytywną opinię.

Radny Marek Rożek wypowiedział się za niepodwyższaniem wynagrodzenia dla 
Burmistrza. Radny uważa, że przy takim deficycie budżetowym, przy takim 
zadłużeniu i niepewnej sytuacji przychodów i dochodów w Gminie będzie 
głosował przeciwko podwyżce dla Burmistrza. Radny Marek Rożek zwrócił 
uwagę, że podwyżka dla administracji Urzędu planowana jest w wysokości 3%, 
a podwyżka dla Burmistrza planowana jest w wysokości 16%.  Uważa, że 
podwyżkę z tej puli powinni otrzymać osoby najmniej zarabiające. Radny 
uważa, że osoby zarabiające powyżej 3.500 zł powinny otrzymać mniejszą 
podwyżkę lub w ogóle.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w ubiegłym roku pracownicy Urzędu 
otrzymali  znaczącą  podwyżkę,  na  wniosek  radnego  Mieczysława 
Kowalskiego poparte głosem Przewodniczącego Rady.

Sekretarz Gminy poinformowała, że podwyżka dla pracowników była około 
25%.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że Burmistrz ostatnią podwyżkę 
miał w roku 2008.

Radny Zbigniew Maturski dodał, że Burmistrz Borku Wlkp. nawet po podwyżce 
i tak będzie miał mniejsze wynagrodzenie niż wójtowie sąsiednich gmin takich 
jak Jaraczewo, czy Piaski. Radny uważa, że Burmistrz dobrze prowadzi Gminę 
Borku Wlkp. i nie widzi przeszkód do podwyższenia mu wynagrodzenie.

Innych uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony przez radnego Marka 
Rożka wniosek, aby nie podwyższać wynagrodzenia Burmistrzowi Borku Wlkp. 

Za wnioskiem radnego Marka Rożka głosował 1 radny, przeciwnych było 12 
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Borku Wlkp.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, 
1 radny wstrzymał się od głosowania.
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Uchwała Nr IV/11 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

e) zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym 
gminy Borek Wlkp. oraz ustalenia limitu kilometrów na używanie do 
celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością 
pracodawcy

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 
Tomasz Szczepaniak.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady.
Po czym prosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu, której jest przewodniczącym oraz Komisja Rewizyjna odbyły 
wspólne posiedzenie w w/w temacie i wydały pozytywną opinię.

Następnie Barbara Wawrzyniak poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, której jest 
przewodniczącą odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w w/w temacie i wydały negatywną opinię, tzn. odsunęła projekt 
uchwały do poprawki.

Przewodniczący Rady poinformował, że w bieżącej kadencji materiały dla 
radnych będą przesyłane systemem elektronicznym, tylko w wyjątkowych 
sytuacjach będą przesyłane pocztą. Następnie wnioskował o wycofanie 
z projektu w/w uchwały pkt. 5. „W przypadku nieobecności radnego na 
wszystkich posiedzeniach Rady i Komisji w ciągu miesiąca dieta za dany 
miesiąc nie przysługuje, jeżeli w danym miesiącu jest więcej niż jedno 
posiedzenie.” 
Przewodniczący Rady dodał, że jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że radny nie 
będzie uczestniczył w żadnym posiedzeniu, Rada Miejska sprawę rozpatrzy 
ponownie.
Natomiast wnioskował o podwyższenie diet dla radnych o 5 - krotność pełnej 
diety z tytułu podróży służbowej, a mianowicie:

„1)  dla Przewodniczącego Rady         - 40 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
2)   dla Wiceprzewodniczącego Rady - 30 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
3) dla  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  -30 krotność pełnej  diety z  tytułu  podróży 

służbowej
4) dla członków Komisji Rewizyjnej -27 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
5) dla Przewodniczących Komisji      -27 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej
6) dla pozostałych radnych                 -25 krotność pełnej diety z tytułu podróży służbowej”
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Radny Marek Rożek proponował o wycofanie projektu uchwały z porządku sesji 
i przekazanie jej na posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie zgłoszonego 
wniosku.
Za wycofaniem w/w projektu uchwały z porządku sesji głosowało 14 radnych, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny. 

f) zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących 
sołtysom gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w w/w sprawie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady.
Po czym prosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu, której jest przewodniczącym oraz Komisja Rewizyjna odbyły 
wspólne posiedzenie w w/w temacie i wydały pozytywną opinię.

Następnie Barbara Wawrzyniak poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, której jest 
przewodniczącą odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w w/w temacie i wydały negatywną opinię, tzn. odsunęła projekt 
uchwały do poprawki.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  wnioskował  aby  miesięczna  dieta  dla 
Przewodniczącego  organów  wykonawczych  jednostek  pomocniczych  Gminy 
Borek  Wlkp.  tj.  sołtysa  i  przewodniczącego  Osiedla  Borek  Wlkp.  została 
zmniejszona o 20% za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.”

Radna Róża Jędrosz poinformowała, że sołtys za wykonywanie swoich 
obowiązków otrzymuje miesięcznie dietę w wysokości 230,- zł. Ponadto dodała, 
że sołtys „nie korzysta z niczego darmowego”, a wiele spraw musi załatwić 
w Urzędzie. Radna stwierdziła, że nie zgadza się z przedstawioną propozycją 
zmniejszenia diety sołtysom nawet o 20%.  Następnie radna dodała, że w sesji 
nie uczestniczą także dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy i z tego 
tytułu nie ponoszą żadnych konsekwencji. W związku z powyższym radna Róża 
Jędrosz wnioskowała o wycofanie powyższego projektu uchwały z porządku 
sesji.
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Przewodniczący Rady dodał również, że oprócz diety sołtys otrzymuje także 
inkaso za zebrany podatek.

Radny Mieczysław Dębowiak uważa, że sołtys nie zawsze uczestniczy w sesji, 
bo realizuje zadanie związane z budżetem wiejskim. Sołtysi pełni swoją funkcję 
cały miesiąc, nie tylko na sesji, jest ponadto rolnikiem i obowiązki nie zawsze 
pozwalają mu uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej. Radny również wnioskował 
o wycofanie projektu uchwały z obrad sesji.

Radna Barbara Wawrzyniak uważa, że zawiadomienia o sesji, sołtys otrzymuje 
dużo wcześniej i organizacyjnie może sobie prace ułożyć. Radna jednak 
wypowiedziała się przeciwko zmniejszaniu diet sołtysom.

Przewodniczący Rady stwierdził, że są sołtysi, którzy przez całą kadencję Rady 
Miejskiej nie uczestniczyli w sesjach.

Sołtys z Jawor – Marek Mróz poinformował, że Burmistrz otrzymał podwyżkę, 
radni też, a sołtysi od dwóch kadencji nie otrzymali żadnej podwyżki.

Przewodniczący Rady stwierdził, że od ośmiu lat radni nie otrzymali żadnej 
podwyżki, a wniosek o podwyższenie diet radnym na obecnej sesji był związany 
z elektronicznym obiegiem dokumentów, ponieważ koszty z Urzędu zostaną 
przesunięte na poszczególnych radnych tj. koszty opłaty za internet oraz koszty 
drukowania materiałów.
Po czym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie wniosku w sprawie 
wycofania projektu uchwały z porządku sesji.

Za wycofaniem w/w projektu uchwały z porządku sesji głosowało 14 radnych, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny. 

g) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Tomasz Szczepaniak.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady.
Po czym prosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu, której jest przewodniczącym oraz Komisja Rewizyjna odbyły 
wspólne posiedzenie w w/w temacie i wydały pozytywną opinię.
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Następnie Barbara Wawrzyniak poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, której jest 
przewodniczącą odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w w/w temacie i wydały pozytywną opinię.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady otworzył dyskusję 
w temacie przedstawionego projektu uchwały.

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 IV/12 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

h) zarządzenia wyborów sołtysów oraz organów osiedla
Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie. 
Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był 
przedmiotem obrad Komisji Rady.
Po czym prosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu, której jest przewodniczącym oraz Komisja Rewizyjna odbyły 
wspólne posiedzenie w w/w temacie i wydały pozytywną opinię.

Następnie Barbara Wawrzyniak poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, której jest 
przewodniczącą odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w w/w temacie i wydały pozytywną opinię.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady otworzył dyskusję 
w temacie przedstawionego projektu uchwały.
Radna Barbara Wawrzyniak zwróciła uwagę, że miejscowości Liż i Stawiszyn 
nie są uwzględnione w żadnym obrębie sołeckim
Burmistrz poinformował, że należy dopisać do obrębu sołectwa Jeżewo.

Radna Róża Jędrosz zapytała od czego zależy ilość członków danej rady 
sołeckiej.
Burmistrz wyjaśnił, że jest to uregulowane w statucie danego sołectwa.

Innych uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr IV/13 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

i) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Borku Wlkp.
Przewodniczący Rady przedstawił pismo Pani Zofia Naglak z dnia 03 

stycznia 2011 roku skierowane do Rady Miejskiej Borku Wlkp. o wyjaśnienie 
braku działań ze strony Burmistrza Borku Wlkp., a mianowicie:
1) brak oświetlenia na słupie przy posesji,
2) niepobudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do posesji,
3) niepobudowanie instalacji gazowej do posesji.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 
sprawie wraz z uzasadnieniem.
Po czym zapytał czy radni mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały 
oraz uzasadnienia.

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 IV/14 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po czym Przewodniczący Rady dodał, że w perspektywie należy się zająć 
sprawą oświetlenia na słupie przy posesji, ponieważ w kierunku tej posesji 
powstają osiedla mieszkaniowe.

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Burmistrz wyjaśnił, że na interpelację radnej Róży Jędrosz zostanie udzielona 
odpowiedz w formie pisemnej zgodnie z par. 37  ust.5 Statutu Gminy 
Borek Wlkp. 

Zapytania radnych:
Radna  Barbara Wawrzyniak – wybudowanie placu zabaw w Jeżewie.

Burmistrz wyjaśnił, że place zabaw dla Jeżewa oraz Koszkowa są już 
zakupione, jednak ze względu na warunki zimowe nie mogły być zamontowane. 
Odpowiedz na prośbę dotyczącą pana Wielgosza ze Stumian, Burmistrz 
wyjaśnił, że odpowie po rozpoznaniu sprawy.
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Radny Romuald Gawroński – zapytał o sposób finansowania oraz organizacji 
pracy na ORLIK – u.

Burmistrz poinformował, że jest ogłoszony nabór na animatora sportu „Moje 
Boisko ORLIK 2012”. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 
24.01.2011 r. Szczegółowe wymagania są określone na stronie internetowej 
Gminy Borek Wlkp. 

Radny Przemysław Madzia – wnioskował o utwardzenie drogi w Ustroniu tzw. 
„ronda”. 

Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli tylko warunki pogodowe pozwolą to zadanie 
będzie realizowane.

Radny Tomasz Szczepaniak – zgłosił zalane przejście dla pieszych między ulicą 
Dworcową, a Sportową w Borku Wlkp. 
- kałuże błotne na przejściu od strony budynku socjalnego na stadionie 

miejskim w Borku Wlkp., 
- dziury na ul. Sportowej.

Burmistrz stwierdził, że widzi konieczność wykonania nowych przejść dla 
pieszych np. z kostki brukowej. Dodał także, że jak tylko warunki pogodowe 
pozwolą Gmina zajmie się łataniem dziur. 

Radny – Zbigniew Maturski – wnioskował o wykonanie chodnika z parkingu do 
przejścia dla pieszych przy kościele farnym w Borku Wlkp. 
- dokończenie drogi w Celestynowie (w 2012 roku).

Burmistrz wyjaśnił, że zadanie dotyczące budowy chodnika przy kościele 
farnym w Borku Wlkp. będzie zrealizowane, natomiast droga w Celestynowie 
oraz droga w Siedmiorogowie Pierwszym będzie planowana do wykonania na 
2012 rok.  

Radny – Edward Sikorski – wnioskował o rozważenie założenie oświetlenia na 
rozwidleniu dróg z obwodnicy Borku Wlkp. w kierunku Skokowa.
Burmistrz uważa, że nie powinno być problemu z założeniem wskazanej lampy, 
ponieważ jest tam już linka oświetleniowa, do której można tę lampę 
przyłączyć.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o wyjaśnienie zapytań 
zgłoszonych na poprzedniej sesji.
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Na zapytanie radnego Mieczysława Dębowiaka dotyczące zaparkowanego od 
dłuższego czasu samochodu osobowego na Rynku w Borku Wlkp. Burmistrz 
wyjaśnił, że wskazany samochód został już odholowany przez właściciela, który 
mieszka na  Rynku.

Kolejne zapytanie było radnego Marka Rożka i dotyczyło odśnieżania przy 
wybranych posesjach.
W tym temacie wyjaśnień udzielił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – 
Mirosław Twardowski. Poinformował o zasadach zimowego utrzymania 
chodników. Stwierdził, że każdy chodnik, który graniczy bezpośrednio z posesją 
musi być odśnieżony przez jej właściciela. Na wniosek mieszkańców Gmina 
odśnieżyła chodnik przy niezamieszkałej posesji pana Kulawskiego na ul. 
Zdziesiej w Borku Wlkp. Usługa ta była wykonana w ramach Zakładu Usług 
Komunalnych w Borku Wlkp., obecnie Zakład wystosował pismo do  w/w 
właściciela posesji o obowiązku odśnieżania chodnika, bądź odpłatnego zlecenia 
tego zadania. Był również odśnieżony chodnik przy posesji niezamieszkałej na 
skrzyżowaniu ulic, Konipnickiej i Dworcowej. Także do właściciela zostało 
wystosowane pismo w tej sprawie.

Radny Marek Rożek stwierdził, że problem jest w tym, że jedni są zasłużeni do 
tego aby Gmina im odśnieżyła, a inni nie. 

Kazimiera Szymaczak – mieszkanka ul. Zdzieskiej w Borku Wlkp. 
poinformowała, że to ona kilkanaście razy zgłaszała sprawę nieodśnieżonego 
chodnika. Zapytała kto ma odśnieżać odcinek chodnika zagospodarowanego 
przez właściciela posesji.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że jeśli chodnik graniczy 
z posesją jej właściciel ma obowiązek go odśnieżać. 
 
Następnie Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie.

Innych zapytań brak.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak 
odczytał pismo PKS w Kaliszu z dnia 20 stycznia 2011 r. dotyczące 
częściowego finansowania przewozów na terenie naszej gminy.
W tej sprawie nikt głosu nie zabrał.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana 
jest po wyborach sołtysów lub wcześniej jeśli wyniknie taka potrzeba.
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Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Krzysztof Baska zapytał dlaczego 
w projekcie budżetu na 2011 rok nie ma zaplanowanej budowy hali 
widowiskowo -  sportowej w Borku Wlkp. oraz czy prawdą jest, że ta 
inwestycja została przeszacowana z 7 lub 8 mln do 13 mln zł.

Burmistrz wyjaśnił, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Borek Wlkp. na rok 2011 nie są zaplanowane środki, ponieważ nabór wniosków 
do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie tego zadania jest 
ogłoszony do końca stycznia br., a decyzja o zakwalifikowaniu tej inwestycji 
będzie podjęta najprawdopodobniej na koniec września 2011. Burmistrz dodał, 
że w związku z powyższym w latach  2012 – 2014 po zakwalifikowaniu 
naszego wniosku zadanie to będzie realizowane. Ponadto wyjaśnił, że dokonano 
korekty wyceny tej inwestycji wraz z infrastrukturą, co spowodowało 
zwiększone koszty, jednak różnica jest niewielka. 

Sołtys wsi Dąbrówka – Sylwester Celka wnioskował o:
1)  zatokę w Ustroniu, 
2) zamontowanie 3 lamp w Dąbrówce, 
3) oraz aby przedszkole w Zalesiu było czynne już od godz. 700 rano, 
    a przyjęcia dzieci do przedszkola były od 3 lat.
Burmistrz wyjaśnił, że w sprawie zatoki w Ustroniu wypowiedział się przy 
zapytaniu radnego Przemysława Madzi. Natomiast w sprawie lamp, Burmistrz 
poinformował, że Gmina rozezna sytuację i jeżeli będą możliwości zostanie to 
zadanie zrealizowane. W sprawie przedszkola w Zalesiu Burmistrz wyjaśnił, że 
organizacja pracy należy do dyrektora danej szkoły.

Radna Barbara Wawrzyniak dodała, że ustawa o systemie oświaty mówi, że do 
oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia. 

Radna Róża Jędrosz wnioskowała o ponowienie apelu o wałęsających się psach, 
ponieważ w Wycisłowie bardzo często w godzinach rannych kiedy dzieci idą do 
szkoły wałęsają się duże psy stwarzające zagrożenie dla nich.

Przewodniczący Rady powiadomił, że ta sprawa będzie tematem posiedzenia 
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego. 

Radny Zbigniew Maturski wnioskował o wystosowanie pisma w sprawie 
wycofanego autobusu Borek Wlkp. – Głoginin. Radny wnioskował, aby ten 
autobus przywrócić chociażby w dni targowe.

Burmistrz stwierdził, że należy wystosować pismo w tej sprawie do PKS.
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Radny – Tomasz Szczepaniak w imieniu mieszkańców miasta Borku Wlkp. 
zgłosił wniosek dotyczący obcięcia konarów drzew przy linkach energetycznych 
np. przy przejściu dla pieszych między ul. Sienkiewicza, a ul. Szkolną, jak 
również przy Zakładach Mróz w Borku Wlkp. 

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.11. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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	Następnie Przewodniczący Rady prosił o przedstawienie wprowadzonych do budżetu nowych autopoprawek celem przegłosowania ich przyjęcia przez Radę Miejską.

