
Protokół  Nr V/2011 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 17 marca 2011 roku

w godz. od 1600 do 1900

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) 
nieobecny radny – Przemysław Madzia, 
Edward Sikorski – mandat wygasł 
-  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 13 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 IV sesji Rady Miejskiej. 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego 

z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp.
5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 

Borek Wlkp.  
6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
8. Zapytania i interpelacje radnych.

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Pana Edwarda Sikorskiego,
b) wyodrębnienia w budżecie Gminy Borek Wlkp. na rok 2012 środków 

stanowiących fundusz sołecki,
c) wniesienia aportu do Spółki „Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Borku Wlkp. przy 
ul. Jeżewskiej (działka 73/71),
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e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Borku Wlkp. przy ul. 
Jeżewskiej (działek nr 73/70 i 73/41),

f) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.,
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 

w Borku Wlkp.,
h) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji 

i deklaracji 
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

i)  zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
j) zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za 

osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych,
k) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu 
ich przyznawania, 

l) zmian budżetu i w budżecie.
10.  Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
11.  Wolne głosy i wnioski. 
12. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do 
przedstawionego porządku sesji.
Nikt uwag nie zgłosił, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
przystąpił do realizacji porządku obrad.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z IV 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 IV sesji Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny - Zbigniew 
Maturski).

Ad.4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego 
z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp.

Powyższą informację złożył Z-ca Komendanta Powiatowej Policji w Gostyniu – 
podinspektor Michał Maćkowiak, stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu.
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Radny – Tomasz Szczepaniak poinformował, że mieszkańcy Borku Wlkp. 
skarżą się, iż w piątki i soboty wieczorem są głośne hałasy w okolicy Rynku.

Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. wyjaśnił, że policjanci patrolują 
miasto, problem jest znany, zostało już sporządzone 4 lub 5 wniosków 
o zakłócanie porządku.

Radny Romuald Gawroński poinformował, że w szkołach w Borku Wlkp. 
i Zimnowodzie bardzo pogorszyła się dyscyplina. 

Z-ca Komendanta Powiatowej Policji w Gostyniu – podinspektor Michał 
Maćkowiak wyjaśnił, że za bezpieczeństwo w szkołach odpowiedzialni są 
dyrektorzy. Policja interweniuje na wezwanie dyrektora szkoły. Ponadto Z- ca 
Komendanta stwierdził, że policja jest otwarta na sygnały ze szkół, a szkoła 
w Borku Wlkp. jest monitorowana na bieżąco.

Radny Powiatu – Grzegorz Marszałek zwrócił uwagę, że na terenie naszej 
gminy jest „plaga” złodziei. Radny uważa, że mimo iż złodzieje są znani nadal 
czują się bezkarni.

Z-ca Komendanta Powiatowej Policji  w Gostyniu wyjaśnił, że sprawy są 
częściowo wyjaśniane i kierowane do prokuratury i sądu.

Sołtys wsi Siedmiorogów Drugi – Marian Andrzejak również uważa, że 
złodzieje czują się bezkarni, a ponadto odgrażają się mieszkańcom.

Mieszkaniec Borku Wlkp. – Bronisław Winnowicz stwierdził, że nie widzi 
w mieście patroli policji.

Z tym stwierdzeniem nie zgodził się Przewodniczący Rady oraz sołtys wsi 
Koszkowo.

Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 
Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Barbara 
Wawrzyniak przedstawiła sprawozdanie z funkcjonowania oświaty w Gminie 
Borek Wlkp. w zakresie:
1) Działań podejmowanych na rzecz wykorzystania i dostępności obiektów i sal 
przyszkolnych oraz współorganizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
oraz informacje z realizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 
przygotowanego przez placówki oświatowe naszej Gminy oraz 
2) Informacje ws. stopnia zabezpieczenia gminnych placówek oświatowych 
przed występującymi zagrożeniami: narkomanii: alkoholizmu, kradzieżami, 
przemocą, agresją (zakres współpracy z policją, służbą zdrowia, ośrodkiem 
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pomocy społecznej i innymi instytucjami), stanowi ono załącznik 4 do 
niniejszego protokołu.

W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

Ad.5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 
Borek Wlkp.  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu – Krzysztof 
Łoniewski przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie 
powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. za rok 2010, 
stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ponadto Komendant Gminny OSP w Borku Wlkp. Grzegorz Marszałek 
przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej  na terenie gminy 
Borek Wlkp. oraz sprawozdanie z działań jednostek OSP z terenu gminy 
Borek Wlkp., które stanowią załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady podziękował Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz 
Policji za służbę dla naszego społeczeństwa oraz za współpracę w minionym 
roku. Ponadto Przewodniczący Rady apelował o większą kontrolę 
bezpieczeństwa dzieci podczas drogi do i ze szkoły.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe  sprawozdanie  złożył  Wicestarosta  –  Janusz  Sikora.  Poinformował  
o  zaangażowaniu  prac  przy  modernizacji  Szpitala  w  Gostyniu,  ratownictwie 
medycznym.
Poruszono również sprawę korzystania organizacji pozarządowych ze środków 
unijnych.

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz,  stanowi ono załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu.

Ad.8. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła interpelacja radnej Barbary Wawrzyniak, która stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu oraz wniosek radnej Anny Marcinkowskiej, 
stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad.9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. Pana Edwarda Sikorskiego

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Tomasz Szczepaniak. 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/ 26 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b) wyodrębnienia w budżecie Gminy Borek Wlkp. na rok 2012 środków 
stanowiących fundusz sołecki

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Andrzej Kubiak . 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje wydały pozytywną 
opinię do w/w projektu.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad 
projektem uchwały.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/15 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c) wniesienia aportu do Spółki „Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady dodał, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.
Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/16 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

d) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Borku Wlkp. 
przy ul. Jeżewskiej (działka 73/71)

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady ponadto wyjaśnił, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.
Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/17 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Borku Wlkp. przy 
ul. Jeżewskiej (działek nr 73/70 i 73/41)

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady dodał, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.
Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, 
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej – Mirosław Twardowski 
przedstawił położenie wskazanej nieruchomości na mapie.
Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/18 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

f) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 
Andrzej Kubiak.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady poinformował, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.
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Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, 
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej – Mirosław Twardowski 
przedstawił położenie wskazanej nieruchomości na mapie.
Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/19 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 
w Borku 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. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji 
do w/w projektu była pozytywna.
Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, 
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej – Mirosław Twardowski 
przedstawił położenie wskazanej nieruchomości na mapie.
Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/20 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

h) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji 
i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 
Andrzej Kubiak.
Następnie Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wprowadza się zmienione wzory 
formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości w związku 
ze zmianą zapisu art. 5 ust.1 pkt 2 lit.d  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
oraz w przypadku formularzy na podatek rolny dołożenia rodzaju własności, 
posiadania gruntów.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady poinformował, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.
Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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Uchwała Nr V/21 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

i) zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 
Andrzej Kubiak. 
Następnie Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiana uchwały podyktowana jest 
zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 24 września 2010 r. 
w związku z nowelizacją stawki podatku od nieruchomości związanych 
z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. 
Zmiana nie obejmuje zwiększenia stawki, a jedynie zmianę zapisu.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady poinformował, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.
Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/22 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

j) zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za 
osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w w/w sprawie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji 
do w/w projektu była pozytywna.
Radny Mieczysław Kowalski zwrócił uwagę, że konsekwentnie do par.1 
projektu uchwały „ustanawia się Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych” par.6 ust.5 pkt 2. winien brzmieć 
„2) w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjanych – do 500 zł”
Burmistrz poinformował, że uwaga jest słuszna i należy dopisać j.w.

Innych uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/23 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
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k) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 
Andrzej Kubiak.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady poinformował, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/24 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

l) zmian budżetu i w budżecie

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w w/w sprawie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był przedmiotem obrad 
Komisji Rady. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji 
do w/w projektu była pozytywna.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany po stronie dochodów dotyczą:
- dz. 600, rozdz. 60016, § 6207 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 
759.565 zł natomiast zmniejsza się w § 6308 o kwotę 759.565 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
• w dz. 600, rozdz. 60016, dokonuje się następujących zmian -
  - zmniejsza się wydatki w § 6058 o kwotę 759.565 zł, zwiększa w § 6057 
o kwotę 759.565 zł (dotyczy zadania „Budowa z przebudowa drogi gminnej 
od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.  Koźmińskiej)  do drogi powiatowej 
P4965”), 
• w dz. 900, rozdz. 90015, § 4260 zmniejsza się wydatki  o kwotę 5.600 zł, 
• w dz.758, rozdz. 75818, § 4810 zwiększa się rezerwę celową o kwotę 
5.600 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
• w dz. 921, rozdz. 92109, § 2480 zmniejsza się dotację podmiotową dla 
instytucji kultury o kwotę 105.000 zł, natomiast zwiększa w § 6220 o kwotę 
105.000 zł – dotacja celowa dla instytucji kultury na zakupy inwestycyjne. 

Ponadto Skarbnik poinformowała, że w projekcie uchwały przesłanym 
radnym wkradł się błąd, w par. 2 pkt.2. podpkt. 1) wydatki bieżące w kwocie 
(winno być) 20.270.457 zł.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – Andrzej Kubiak).
Uchwała Nr V/25 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Burmistrz wyjaśnił, że wniosek radnej Barbary Wawrzyniak – zgłoszony 
w interpelacji, w sprawie przejęcia przez Gminę Borek Wlkp. gruntów wokół 
bloków mieszkalnych w Jeżewie zostanie przesłany do Agencji Nieruchomości 
Rolnej w Poznaniu. Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że wcześniej parokrotnie były 
prowadzone w tej sprawie rozmowy z Agencją, jednak odpowiedź w tej sprawie 
zawsze była negatywna. Dalej Burmistrz wyjaśnił, że pozytywny skutek może 
odnieść wniosek grupy mieszkańców skierowany bezpośrednio do Agencji 
Nieruchomości Rolnej w Poznaniu. Natomiast sprawa wyjaśnienia zasad opłat 
za uczęszczanie dziecka do przedszkola winna być skierowana do rozpatrzenia 
na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

Radny Romuald Gawroński poinformował, że wieś Karolew wystosowała pięć 
pism do Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu w w/w sprawie. 
W odpowiedzi Agencja poinformowała, że nie ma możliwości przekazania 
terenu, ponieważ jest to grunt przeznaczony pod zabudowę działkami 
budowlanymi, które zostaną sprzedane w ramach przetargu.

Innych zapytań brak.

Ad.11. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja 
Rady odbędzie się w połowie miesiąca kwietnia br, natomiast sesja 
absolutoryjna odbędzie się na końcu maja lub na początku czerwca br.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że zgodnie z planem pracy przyjętym na 2011 rok, 
w ostatnim tygodniu marca br. odbędzie się posiedzenie tejże Komisji, 
o dokładnym terminie członkowie Komisji zostaną powiadomieni w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

Następnie radny Marek Rożek zgłosił wniosek do Komisji Rewizyjnej 
o przeprowadzenie kontroli inwestycji ORLIK - części dotyczącej instalacji 
kotła c.o. - od etapu przetargu do uruchomienia.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w zadanie Komisji Rewizyjnej może 
zlecić tylko Rada Miejska, w związku z powyższym musi zostać przygotowany 
projekt uchwały w w/w sprawie. Przewodniczący Rady dodał także, że radny 
ma możliwość przygotowania stosownego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady – Roman Szczepaniak zaprosił wszystkich obecnych 
na festyn charytatywny, który odbędzie się w dniu 10.04.2011 r. w sali ZPM 
„Mróz” w Borku Wlkp. – cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na 
rehabilitację Igi – córki nauczyciela Zespołu Szkół w Borku Wlkp.

Radna Róża Jędrosz wnioskowała o poparcie Gminy w sprawie przywrócenia 
kursu autobusu przez Grodnicę. 

Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli mieszkańcy zwrócą się z taką prośbą to Gmina 
poprze wniosek.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał Przewodniczącego Rady, co 
z pomysłem nieprodukowania „makulatury” przesyłanej radnym. Radny prosił 
o wyjaśnienie, czy przedstawiony na poprzedniej sesji projekt „upadł”.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa jest nadal aktualna, dla 
radnych, którzy podali adresy e-mail materiały już są przesyłane formą 
elektroniczną. Następnie Przewodniczący Rady poprosił pozostałych radnych 
o podanie swoich adresów poczty elektronicznej.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.12. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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	Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. wyjaśnił, że policjanci patrolują miasto, problem jest znany, zostało już sporządzone 4 lub 5 wniosków 
o zakłócanie porządku.
	Radny Romuald Gawroński poinformował, że w szkołach w Borku Wlkp. 
i Zimnowodzie bardzo pogorszyła się dyscyplina. 
	Przewodniczący Rady podziękował Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz Policji za służbę dla naszego społeczeństwa oraz za współpracę w minionym roku. Ponadto Przewodniczący Rady apelował o większą kontrolę bezpieczeństwa dzieci podczas drogi do i ze szkoły.

