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

odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 roku
w godz. od 1600 do 1830

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) 
 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 
(nieobecna radna Róża Jędrosz).

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej. 
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na 

dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla 
budynków mieszkalnych na terenie gminy Borek Wlkp.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie klasyfikacji i opłat za składowanie odpadów 
na składowisku w Karolewie objętym Porozumieniem Międzygminnym 
w Jarocinie,

c) przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2011 – 

2021,
e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2010,
f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2010,
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g) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011.

8.  Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9.  Wolne głosy i wnioski. 
10. 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 V 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 V sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecna radna – Róża 
Jędrosz).

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe  sprawozdanie  złożył  Wicestarosta  –  Janusz  Sikora.  
Poinformował:
- 20  kwietnia  br.  otwarto  oferty  na  termomedernizację  Zespołu  Szkół 

Rolniczych  w  Grabonogu  –  pracę  rozpoczną  się  w  połowie  maja, 
zakończenie prac 15 września br., 

- o zaangażowaniu prac przy modernizacji Szpitala w Gostyniu, 
- funkcjonuje już Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gostyniu.

Radny Marek Rożek zapytał, jakie Starostwo Powiatowe ma plany w sprawie 
kupna terenu pod budowę sali gimnastycznej na ul. Poznańskiej w Gostyniu.

Wicestarosta  poinformował,  że  jest  rozpatrywany wykup wskazanego terenu, 
jednak cena musi być negocjowana ponieważ jest zbyt wygórowana. 

Innych pytań nie zgłoszono.
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Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz,  stanowi ono załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.

Obecna radna Róża Jędrosz.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła interpelacja radnego Leszka Dajewskiego, która stanowi załącznik nr 
4 do niniejszego protokołu.
Następnie radny Przemysław Madzia zgłosił zapytania dotyczące:
1) kiedy będzie zrealizowane  tzw. rondo w Ustroniu,
2) wnioskował o łatanie dziur oraz modernizację parkingu w Dąbrówce.

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

a) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na 
dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla 
budynków mieszkalnych na terenie gminy Borek Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Andrzej Kubiak. 
Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że  
w  związku  z  zainteresowaniem  mieszkańców  naszej  gminy  budową 
przydomowych oczyszczalni   ścieków, istnieje możliwość dofinansowania tej 
inwestycji  przez  Gminę.  Podstawą  udzielenia  w/w  dotacji  jest  podjęcie 
niniejszej uchwały. 

Sołtys wsi Skokówko – Marian Antkowiak zapytał jakich  oczyszczalni  będzie 
dotyczyło dofinansowane z budżetu Gminy.
Kierownik  Referatu  –  Mirosław  Twardowski  poinformował,  że  dotacja 
udzielana będzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, takich 
którym ścieki bytowo - socjalne oczyszczane są w stopniu umożliwiającym ich 
odprowadzanie do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia 
skażeniem środowiska naturalnego.

Wicestarosta – Janusz Sikora zapytał czy jest sporządzony wykaz miejscowości, 
z których mieszkańcy będą mogli się ubiegać o dotację na wskazaną inwestycję.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że dofinansowanie kosztów budowy lub zakupu 
i  montażu  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  będzie  dotyczyć 
nieruchomości, które ze względów technicznych lub ekonomicznych, nie mogą 
być podłączone do sieci kanalizacyjnej.
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Innych pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 27 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) zmieniająca uchwałę w sprawie klasyfikacji i opłat za składowanie 
odpadów na składowisku w Karolewie objętym Porozumieniem 
Międzygminnym w Jarocinie

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

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 28 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że będzie głosował przeciwko podjęciu 
powyższej uchwały. Przewodniczący Rady uważa, że inwestycja pn. „Budowa 
boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012” została wykonana bez 
zastrzeżeń. 
Radny Marek Rożek wyjaśnił, że projekt uchwały jest przygotowany w związku 
z wnioskiem mieszkańca Borku Wlkp., który uważa, że są pewne niejasności 
i to należy wyjaśnić. Radny dodał także, że gdyby był przekonany o złym 
prowadzeniu wskazanej inwestycji sprawę zgłosiłby w prokuraturze. 

Następnie Burmistrz przedstawił swoje stanowisko informując, że jeżeli są 
jakiekolwiek wątpliwości należy inwestycje skontrolować. Dodał także, że 
dostęp do dokumentacji ma wykonawca i urzędnicy.

Radny Marek Rożek  uważa, że kontrola Komisji Rewizyjnej rozwieje wszelkie 
wątpliwości, a wycofanie projektu uchwały mogłoby budzić podejrzenia 
mieszkańców.
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Radny Mieczysław Dębowiak popiera przeprowadzenie kontroli wskazanej 
inwestycji. Radny dodał, że Rada Miejska z doświadczenie wie, że wcześniej 
były różne sygnały ze strony pracowników w sprawie pewnych 
nieprawidłowości i gdyby były wówczas przeprowadzone kontrole można by 
uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.

Innych uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, 
1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 29 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2011 – 2021

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła proponowane zmiany.

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 30 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2010

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

Radny Marek Rożek zgłosił uwagę dotyczącą „Wprowadzenia do sprawozdania 
finansowego sporządzonego na dzień 31-12-2010r.”, a mianowicie pkt 
„8. Rzeczowe składniki majątku trwałego zużywające się stopniowo, które nie 
spełniają normatywnych warunków zaliczenia do środków trwałych  o wartości 
zakupu nie przekraczającej 3.500 zł umarza się jednorazowo w miesiącu 
przyjęcia do używania.” Radny uważa, że w tym zapisie należy skreślić słowo 
„nie” w  wyrażeniu „które nie spełniają normatywnych warunków”.

Po przeanalizowaniu zgłoszonej uwagi Skarbnik Gminy poparła stanowisko 
radnego Marka Rożka.
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Burmistrz nie zgodził się ze stanowiskiem radnego Marka Rożka. 

Sekretarz Gminy proponowała podjęcie uchwały, natomiast „Sprawozdanie 
finansowe” pozostawić do zweryfikowania.

Radny Mieczysław Kowalski proponował wykreślenie słowa „nie”.

Radny Marek Rożek uważa, że przy tabelarycznym przedstawieniu 
sprawozdania nie było by żadnych  wątpliwości.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Rada może wskazać uwagi 
do sprawozdania finansowego, a głosuje nad projektem uchwały, natomiast na 
zweryfikowanie sprawozdania powinna wyrazić zgodę dyrektor danej placówki.

Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – Marlena Kowalska 
wyraziła zgodę na wykreślenie słowa „nie”.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 31 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2010

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w w/w sprawie.
Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. – Elżbieta Borysiak również wyraziła zgodę 
na wykreślenie słowa „nie” w sprawozdaniu finansowym w związku 
z wcześniejszym wnioskiem radnego Marka Rożka.

Radny Marek Rożek wnioskował o wyjaśnienie „usług obcych”, o których 
mowa w „rachunku zysków i strat”.

Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. – Elżbieta Borysiak wyjaśniła, że są to koszty 
działalności statutowej między innymi zakup imprez, koncertów.

Innych uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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Uchwała Nr VI/ 32 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W tym punkcie Przewodniczący Rady pogratulował dyrektorom w/w instytucji 
przyjęcia sprawozdań. Przewodniczący Rady stwierdził, że mimo, iż MGOK 
i Biblioteka Miasta i Gminy w Borku Wlkp. pracują w bardzo trudnych obecnie 
warunkach wykonują swoją pracę bardzo dobrze.

g) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 
Andrzej Kubiak.
Następnie Skarbnik Gminy wyjaśniła zmiany:
po stronie dochodów:
• dz.600, rozdz. 60016, § 6207 zmniejsza się dochody o kwotę 328.265 zł, 
z tytułu środków uzyskanych z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- rozdz. 60016, § 6330 zmniejsza się dochody o kwotę 391.600 zł z tytułu 
dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadań 
realizowanych z Programu Wieloletniego pn. „Narodowy  Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011”,
• dz. 758, rozdz. 75801, § 2920 zmniejsza się subwencję ogólną o kwotę 
35.445 zł,
• dz. 853, rozdz.85395, § 2710 zwiększa się dochody o kwotę 71.960 zł 
z tytułu udzielonej  pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie,
• dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 22.588 zł tytułu 
dotacji celowej.

po stronie wydatków:
• dz.010, rozdz.01010, § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000 zł 
(Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do 
cmentarza, Cielice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5),
• dz.600, rozdz.60016, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł (ścinka 
poboczy przy drogach gminnych).
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Przebudowę drogi gminnej i budowę 
chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny” 
zmniejsza się wydatki o kwotę 711.071 zł oraz na zadaniu „Budowa 
z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) 
do drogi powiatowej P4965” zmniejsza się wydatki w § 6057 o kwotę 328.265zł 
i w § 6059 o kwotę 175.735 zł.
• dz.750, rozdz.75023, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł (zakup 
materiałów) oraz 
• w § 4440 o kwotę 3.676 zł (odpis na ZFŚS),
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•  dz.801, rozdz.80113, § 4440 o kwotę 817 zł (odpis na ZFŚS na pracowników 
pracujących w szczególnych warunkach),
•  dz. 851, rozdz. 85154, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 4.463 zł oraz 
w § 4300 o kwotę 4.000 zł (środki, które nie zostały wydatkowane na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w stosunku do wpływów za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2009 i 2010- z wolnych środków),
• dz. 852, rozdz.85295, § 3110 zmniejsza się wydatki o kwotę 17.040 zł 
(pracownicy wykonujący prace użyteczno-społeczne),
•  dz.853, rozdz.85395, § 2510 zwiększa się wydatki o kwotę 71.960 zł – 
dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego ZAZ oraz dokonuje się 
przesunięć między §§ 2360,2820,
•   dz. 854, rozdz. 85415, § 3240  zwiększa się wydatki o kwotę 22.588 zł 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym,
•  dz. 900, rozdz. 90002, § 2310 zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł (dotacja 
dla Gminy Jarocin),
Rozdz. 90003, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł (utrzymanie 
porządku na terenie miasta i gminy),
Rozdz.90015, § 4260 zwiększa się wydatki o kwotę 5.600 zł na zakup energii, 
w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 18.800 zł na zakup usług pozostałych 
(konserwacje linii energetycznych), 
Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł (Rozbudowa oświetlenia 
drogowego – III etap drogi Koźmińskiej za osiedlem 600-lecia),
Rozdz.90095, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł na zakup usług 
pozostałych, 
w § 4440 zmniejsza się wydatki o kwotę 4.421 zł (odpis na ZFŚS),
w § 4530 zwiększa się wydatki o kwotę 42.000 zł z tytułu podatku od towarów 
i usług (VAT),
Dokonuje się przesunięć między §§ 6058, 6059.
•   dz.921, rozdz. 92109, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł na 
zakup materiałów do remontu  świetlic oraz w § 4300 o kwotę 4.400 na zakup 
usług pozostałych (przeglądy budowlane świetlic), § 6050 zmniejsza się wydatki 
inwestycyjne o kwotę 63.682 zł 
Zwiększa się wydatki w § 6058 o kwotę 250.000 zł oraz w § 6059 o kwotę 
560.000 zł na inwestycję „Rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej 
w Zalesiu” i na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami 
wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp. o kwotę 62.000 zł
Rozdz. 92695 dokonuje się przesunięć między §§ 2360, 2820. 

Zwiększa się rezerwę ogólna o kwotę 11.241 zł. Po zmianach rezerwa ogólna 
wynosi 24.860 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł.
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Radny Marek Rożek stwierdził, że w projekcie uchwały zmniejsza się wydatki 
inwestycyjne o kwotę 50.000 zł z zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego 
– III etap drogi Koźmińskiej za osiedlem 600-lecia”, kiedy będzie to zadanie 
realizowane.

Burmistrz wyjaśnił, że zadanie to należy uwzględnić w budżecie na 2012 rok, 
jednak nie wiadomo czy w ogóle będzie realizowane. 

Radny Romuald Gawroński zapytał czy oświetlenie drogi w Karolewie – za 
parkiem jest w planach budowy drogi, ponieważ po poszerzeniu drogi słupy 
będą stały w środku jezdni.

Burmistrz wyjaśnił, że budowana droga będzie poszerzona w stronę, gdzie nie 
ma słupów energetycznych i nie będzie to kolidowało z istniejącym 
oświetleniem.

Innych uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 33 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w  w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Na zapytanie radnego Przemysława Madzi wyjaśnień udzielił Burmistrz: 
Ad. 1) kiedy będzie zrealizowane  tzw. rondo w Ustroniu - prawdopodobnie 
w miesiącu lipcu br., zostanie położony asfalt,
Ad. 2) wnioskował o łatanie dziur oraz modernizację parkingu w Dąbrówce – 
w najbliższym czasie zostanie wykonane łatanie dziur, natomiast sprawa 
parkingu zostanie rozpatrzona.

W sprawie interpelacji radnego Leszka Dajewskiego dotyczącej przejęcia przez 
Gminę dróg dojazdowych do nieruchomości od Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Poznaniu, Burmistrz poinformował, że sprawa jest dość 
skomplikowana, ponieważ przejęcie dróg wiąże się również z ich utrzymaniem 
i dodatkowymi kosztami. Dodał także, że jeżeli droga taka służy większości 
mieszkańcom gminy to powinna być gminna, jeśli jednak tak nie jest należy 
sprawę szczegółowo przeanalizować.

Przewodniczący Rady wnioskował do radnego Leszka Dajewskiego aby 
również uczestniczył w załatwieniu tej sprawy.
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Radny Romuald Gawroński uważa, że sprawa własności dróg osiedlowych 
powinna być uregulowana.

Przewodniczący Rady poparł stanowisko przedmówcy.

Radny  Leszek  Dajewski  stwierdził,  że  z  odpowiedzi  Burmistrza  wynika,  że 
najlepiej nic nie robić ponieważ będą problemy i dodatkowe koszty dla Gminy.
Dodał, że wskazane drogi nie są usankcjonowane prawnie, a korzysta z nich 
bardzo  wiele  osób.  Jest  to  na  działkach,  które  należą  do  Zespołu  Pałacowo 
Parkowego w Karolewie,  na które właściciel  może zabronić wstępu. Ponadto 
radny stwierdził, że Gmina ma obowiązek zapewnienia mieszkańcom dojazdu 
do posesji.

Burmistrz wyjaśnił, że w sprawie przejęcia dróg dojazdowych do bloków 
w Karolewie były już niejednokrotnie prowadzone rozmowy w Agencji 
Nieruchomości w Poznaniu. Agencja bardzo niechętnie na dzień dzisiejszy 
podchodzi do tego tematu.

Innych zapytań brak.

Ad.9. Wolne głosy i wnioski.

Radny – Marek Rożek wnioskował o zabezpieczenie studzienek 
kanalizacyjnych, ponieważ bardzo często są odkryte, co stwarza ogromne 
niebezpieczeństwo dla mieszkańców. 

Sołtys wsi Dąbrówka – Sylwester Celka zapytał, czy na terenie naszej gminy 
będą elektrownie wiatrowe. Sołtys wnioskował także o przegląd dróg 
wykonanych 15 lat temu.

Burmistrz poinformował, że nie ma nic przeciwko elektrowni wiatrowej, jednak 
decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Miejska. W sprawie przeglądu dróg 
Burmistrz wyjaśnił, że w okresie dwóch lat powinny być wybudowane 
wszystkie drogi, później rozpoczną się remonty.

Radny Mieczysław Dębowiak stwierdził, że nawet drogi wykonane dwa lata 
temu już „się sypią”. Radny wnioskował o czyszczenie poboczy.

Przewodniczący Rady wnioskował do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
o zorganizowanie posiedzenia w temacie sporządzenia wniosku do RIO 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza. Następnie zaprosił 
wszystkich obecnych do udziału w uroczystościach organizowanych 
w Borku Wlkp. w związku z beatyfikacją Papieża Jana Pawła II. 

Str.10/11 



Przewodniczący Rady zaprosił  także wszystkich chętnych i spragnionych ruchu 
oraz dobrej zabawy na I bieg uliczny  „BOREK WLKP. BIEGA…” w ramach 
ogólnopolskiej akcji „CAŁA POLSKA BIEGA”.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.10. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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