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

odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku
w godz. od 1400 do 1500

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, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 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 oraz radna Róża Jędrosz.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII 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) powołania radnego Michała Dopierały w skład Komisji Rewizyjnej,
b) powołania radnego Michała Dopierały w skład Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu,
c) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu w Szkołę Filialną 

Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp., 
d) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego 

w Wycisłowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Jagiełły w Borku Wlkp., 

e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011.

8.  Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9.  Wolne głosy i wnioski. 
10. Zakończenie.
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Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  radni  zgłaszają  uwagi  do 
przedstawionego porządku sesji.
Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak wnioskował o wycofanie projektu 
uchwały  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu 
w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Borku Wlkp., ponieważ projekt nie jest przedyskutowany z rodzicami dzieci 
uczęszczających do w/w szkoły. 

W związku z powyższym radny Romuald Gawroński wnioskował również 
o wycofanie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edmunda 
Bojanowskiego w Wycisłowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.

Radna Róża Jędrosz zapytała, jakie konsekwencje będą jeżeli uchwała 
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu w Szkołę 
Filialną Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. nie 
zostanie podjęta, natomiast uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie w Szkołę Filialną 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. zostanie podjęta 
przez Radę Miejską.

Przewodniczący Rady stwierdził, że będzie problem. 
Radny Marek Rożek poinformował, że w/w sytuacja spowoduje, iż dzieci klas 
I – III ze SP w Wycisłowie przechodzą do SP w Zalesiu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że popiera stanowisko 
Wiceprzewodniczącego Rady – Andrzeja Kubiaka i uważa, że należy sprawę 
przedyskutować z rodzicami dzieci uczących się w tych szkołach.

Radny Marek Rożek stwierdził, że po podjęciu w/w uchwał rozmowy 
z rodzicami prowadzone byłyby w imieniu Rady Miejskiej. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady  prosił o przegłosowanie 
zgłoszonego wniosku w sprawie wycofania projektu uchwały w sprawie 
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu w Szkołę Filialną 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. 
.
Za wycofaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych, 4 radnych wstrzymało 
się od głosowania (nieobecny radny Leszek Dajewski).

Następnie Przewodniczący Rady  prosił o przegłosowanie wniosku w sprawie 
wycofania projektu zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edmunda 
Bojanowskiego w Wycisłowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.
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Za wycofaniem w/w projektu uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosów (nieobecny radny Leszek Dajewski).

Po czym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie porządku sesji po 
wprowadzonej zmianie, a mianowicie pkt 8. w brzmieniu:

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania radnego Michała Dopierały w skład Komisji Rewizyjnej,
b) powołania radnego Michała Dopierały w skład Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu,
c) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011.

Za przyjęciem porządku sesji głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Leszek Dajewski oraz 
Mieczysław Kowalski).

Ad.3. Przyjęcie protokołu z VIII 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 VIII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radni: Leszek 
Dajewski oraz Mieczysław Kowalski).

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych 
Rady Powiatu. 
 
Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

W tym punkcie Burmistrz był nieobecny i nie złożył sprawozdania.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, ani zapytanie.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania radnego Michała Dopierały w skład Komisji Rewizyjnej.
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Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 
Tomasz Szczepaniak.
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 (nieobecny radny Leszek Dajewski).
Uchwała Nr X/ 47 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b) powołania radnego Michała Dopierały w skład Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
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 (nieobecny j.w.).
Uchwała Nr X/ 48 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Tomasz Szczepaniak. 
Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budżecie na 2011 rok.
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 (nieobecny j.w.).
Uchwała Nr X/ 49 /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.

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębiorczości zwróciło się do Rady Miejskiej z prośbą 
o rozpatrzenie możliwości przystąpienia do Stowarzyszenia.
Następnie Przewodniczący Rady wypowiedział się negatywnie za 
wstępowaniem do w/w Stowarzyszenia.
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Radny Mieczysław Dębowiak poparł stanowisko przedmówcy. Radny uważa, że 
dla Gminy ważniejsze jest przystąpienie do Programu LIDER.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za  nieprzystępowaniem do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości 
głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od 
głosowania (nieobecny radny Leszek Dajewski).

W dalszej części Przewodniczący Rady wnioskował do radnych 
o dofinansowanie zakupu nowego sztandaru dla Koła Śpiewaczego „Jutrzenka” 
w Borku Wlkp.
Obecny radny Leszek Dajewski.

W tym punkcie Burmistrz złożył sprawozdanie ze swej działalności, które 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Ponadto Burmistrz wnioskował 
do radnych o rozeznanie w rejonie wsi Koszkowo i Strumiany, czy 
społeczeństwo pozytywnie zaopiniuje ustawienie wiatraków.

Radna Róża Jędrosz wnioskowała o sporządzenie pisma w tej sprawie, a radni 
pozbierają podpisy. Ponadto radna zapytała, czy są znane dokładne miejsca 
ustawienia wiatraków.

Burmistrz wyjaśnił, że od Koszkowa w kierunku Dąbrówki, jednak dokładnie 
miejsc  nie można określić.

Radny Mieczysław Dębowiak stwierdził, że w dalszym ciągu brak jest tablicy 
informacyjnej do miejscowości Maksymilianów.
Jednak sołtys wsi Maksymilianów – Sylwester Prajs wyjaśnił, że taka tablica już 
jest. 

Radny Michał Dopierała wnioskował o zdjęcie tablicy informacyjnej do 
Stołowa na skrzyżowaniu dróg w Skokówku, ponieważ takiej nazwy 
miejscowości w Gminie Borek Wlkp. już nie ma.

Ad.8. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady
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Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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