
Protokół  Nr XX/2012 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 31 maja 2012 roku

w godz. od 1600 do 1700

W sesji  uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych), nieobecny radny 
Romuald  Gawroński.-  lista  obecności  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego 
protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu – Donata Matecka,

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Wycisłowie 
– Alina Sokół,
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska,  

Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. - Justyna Chojnacka,
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – 
Marlena Kowalska, 
Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk, 
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 
(nieobecni radni: Leszek Dajewski, Romuald Gawroński).

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX 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) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”,
b) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata,
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c) ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy 
Borek Wlkp.,

d) zmian budżetu i w budżecie.

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 XIX 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 XIX sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Leszek 
Dajewski) .

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

Sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych 
powiatowych.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Obecny radny Leszek Dajewski.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.   

Nie wpłynęła żadna interpelacja.
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Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”,

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Andrzej  Kubiak  przedstawił  projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
projektu.
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 XX/ 108 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

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

Burmistrz poinformował, że dzierżawcą nieruchomości będącej własnością 
Gminy Borek Wlkp. jest Pan Marian Kościelniak. Umowa została zawarta na 
okres jednego roku tj. od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r. Pan Marian 
Kościelniak przekazał gospodarstwo synowi, który ubiega się o środki unijne 
jako młody rolnik. AR i MR żąda od rolnika, aby wykazał się wielkością 
gospodarstwa przez okres powyżej 3 lat. W związku z tym rolnik zwraca się 
z prośbą, aby zawrzeć umowę dzierżawy na okres powyżej 3 lat.

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
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 XX/ 109 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy 
Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Andrzej  Kubiak  przedstawił  projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
projektu.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 
2 radnych wstrzymało się od głosowania.
Uchwała Nr XX/ 110 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

a) zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek. 
Następnie Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska poinformowała o projekcie 
zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
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 XX/ 111 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęło żadne zapytanie.

Ad.9. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił sprawy organizacyjne, 
a mianowicie:
- sesja absolutoryjna planowana jest w dniu 21 czerwca br. o godz. 16.00
- posiedzenie wspólne Komisji Rady planowane jest w dniu 18 czerwca br. 

o godz. 15.00,
- sesja uroczysta z okazji  „Dni Borku Wlkp.” planowana jest w dniu 

23 czerwca br. o godz. 14.30.
Następnie Przewodniczący Rady pogratulował radnemu Przemysławowi Madzi 
zajęcia pierwszego miejsca w biegach na 1 milę w  Mistrzostwach 
Samorządowców Wielkopolskich organizowanych w Koninie w dniu 19 maja 
br.
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Radna Róża Jędrosz wnioskowała o posprzątanie gałęzi po wycince starych 
wierzb w Wycisłowie.
Burmistrz poinformował, że gałęzie zostaną posprzątane.
Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak wnioskował o łatanie dziur na 
drogach powiatowych.

Burmistrz wyjaśnił, że były prowadzone rozmowy z Dyrektorem Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gostyniu w tej sprawie i zadanie to już jest realizowane.

Sołtys wsi Siedmiorgów Drugi – Marian Andrzejak wnioskował o usunięcie 
suchych konarów przy drodze Siedmiorogów Drugi – Cielmice.

Burmistrz poinformował, że w tym temacie były już prowadzone rozmowy 
z Zarządem Dróg Powiatowych w Gostyniu.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. – 
Justynę Chojnacką o przedstawienie koncepcji swojej pracy w tej instytucji.

Justyna Chojnacka przedstawiła koncepcję funkcjonowania i rozwoju MGOK 
w Borku Wlkp.  
- inicjowanie różnorodnych projektów kulturalnych oraz tworzenie ciekawej 

i dobrej jakościowo oferty imprez kalendarza kulturalnego,
- kształtowanie warunków do szerokiego uczestnictwa w kulturze,
- rozpowszechnianie, promowanie, prezentowanie lokalnych dóbr, zasobów 

i walorów kultury w zakresie sztuki ludowej, tradycji,
- współpraca z lokalnymi organizacjami ku lepszemu zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców,
- współpraca z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi,
- współpraca zagraniczna, wymiana międzynarodowa i międzykulturowa,
- pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność kulturalną.

Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że MGOK włączy się w organizację 
imprez na wioskach (np. dożynki).

Justyna Chojnacka zapewniła, że podejmie taką współpracę.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Ad.10. Zakończenie.

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

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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