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Protokół  Nr VIII/2011  

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 16 czerwca 2011 roku 

w godz. od 16
00

 do 17
00

 
 

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, 

Kierownik MGOPS – Dorota Dutkowiak, Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska – Mirosław Twardowski 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 

Nieobecny radny Leszek Dajewski. 

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.  

4. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. 

b) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu   wykonania 

budżetu za rok 2010, 

c) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011. 
 

6.  Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

7.  Wolne głosy i wnioski.  
8. Zakończenie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi do 

przedstawionego porządku sesji. 

Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji 

porządku sesji. 
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z VII 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 VII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – Leszek 

Dajewski). 

       

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Nie wpłynęła żadna interpelacja, ani zapytanie. 

 

Ad.5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu 

miasta i gminy za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe zostało doręczone 

radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję w ustawowym terminie, było 

również przedmiotem obrad Komisji Rady. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił 

uchwałę Nr SO. – 0954/37/18/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia  

i objaśnieniami Miasta i Gminy Borek Wlkp. za 2010 rok. 

 

Po czym Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem  

z wykonania budżetu miasta i gminy Borek Wlkp. za 2010 rok wraz  

z informację o stanie mienia komunalnego. 

 

Mimo zachęceń do dyskusji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej nikt  

z obecnych na sesji w tym temacie głosu nie zabrał. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w 

sprawozdaniem. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem 

finansowym za 2010 rok. 
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Radna Barbara Wawrzyniak zapytała w jakich firmach Gmina Borek Wlkp. 

posiada udziały oraz co oznaczają inne zmniejszenia w poz. III.10  

w zestawieniu zmian w funduszu jednostki. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina posiada udziały w Funduszu Poręczeń 

Kredytowych w Gostyniu, firmie BIOPAL w Borku Wlkp., w Zakładzie Usług 

Komunalnych w Borku Wlkp. oraz w Boreckim Zakładzie Wodociągowo – 

Kanalizacyjnym w Karolewie. 

 

Natomiast Skarbnik Gminy poinformowała, że zestawienie zmian w funduszu 

jednostki, które sporządzono na dzień 31 grudnia 2010 r. pozycja III.10 – inne 

zmniejszenia, dotyczy przekazania mienia do Zakładu Aktywności Zawodowej 

w Leonowie oraz różnic inwentaryzacyjnych. 

 

Nikt więcej w tym temacie głosu nie zabrał. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w 

sprawozdaniem. 

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Romuald 

Gawroński przedstawił Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. z wykonania budżetu gminy za 2010 

rok. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak odczytał uchwałę Nr SO 

–0955/17/18/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Borku Wlkp. z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2010 rok. 

Po czym zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały. 

Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr VIII/ 44 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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b) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu   

wykonania budżetu za rok 2010 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady. 

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 VIII/ 45 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady w imieniu Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

pogratulował Burmistrzowi otrzymanego absolutorium, podziękował również 

pracownikom Urzędu Miejskiego oraz kierownikom jednostek organizacyjnych 

Gminy za współpracę w wykonaniu budżetu. 

 

Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej za udzielenie absolutorium oraz 

zaufanie, podziękował także Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz 

wszystkim pracownikom.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że kierownicy jednostek nie uczestniczą 

w sesjach Rady, wnioskował do Burmistrza o zdyscyplinowanie ich w tym 

zakresie. 

 

c) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady – Andrzej Kubiak.  

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 

pozytywną opinię do przedstawionego projektu. 

 

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 VIII/ 46 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

Interpelacji i  zapytań brak. 
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Ad.7. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że w miesiącu czerwca 

planowane są trzy sesje Rady Miejskiej i tak:  

1) w dniu 25.06. br  tj. sobota  sesja uroczysta,  

2) w dniu 30.06. br  o godz. 14.00 - IX sesja. 

 

Radny Romuald Gawroński wnioskował o zabezpieczenie środków dla klubu 

„WISŁA” Borek Wlkp., ponieważ klub ten wszedł do klasy okręgowej,  

a w przyszłym roku będzie obchodził 100 – lecie działalności. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że sprawę należy szczegółowo przeanalizować i w budżecie 

na przyszły rok należy uwzględnić środki dla w/w klubu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Burmistrza w sprawie 

wskazania jednego przedstawiciela Rady Miejskiej do komisji konkursowej  

w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Zalesiu. 

 

Radna Anna Marciniak zgłosiła radną Barbarę Wawrzyniak. 

Radny Andrzej Kubiak stwierdził, że jest sołtysem i radnym z Zalesia wobec 

powyższego on powinien być członkiem tejże komisji. 

 

Po czym radna Barbara Wawrzyniak zrezygnowała z udziału w pracach tejże 

komisji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak w imieniu osób grających  

w tenisa ziemnego w Borku Wlkp. zapytał, czy jest możliwość przestawienia 

kosza do koszykówki na boisku ORLIK, który utrudnia im grę. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że w tym temacie były prowadzone rozmowy z animatorami 

sportu, jednak nie ma jeszcze ostatecznej odpowiedzi w tej sprawie. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.8. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył VIII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady 

 

Wiesława Wójcik     Roman Kręciołek 
 


