
Protokół  Nr XXV/2012
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 08 listopada 2012 roku
w godz. od 1600 do 1900

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – nieobecny radny 
Andrzej  Kubiak  -  lista  obecności  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego 
protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
Dyrektor Zespołu Szkół im.  Powstańców  Wielkopolskich w Borku Wlkp.  – 

Krzysztof Baska,  
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły – Władysław Hałas,
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum w Zimnowodzie  – 

Barbara Krzekotowska,
Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  E.  Bojanowskiego  w Wycisłowie  -  Alina 
Sokół,
Wicestarosta – Janusz Sikora,
Kierownik ZAZ Leonów – Grzegorz Marszałek,
Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska,
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 14 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 XXIV 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 Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. 
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b) nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borku Wlkp.  
c) Rocznego Programu Współpracy Gminy Borek Wlkp. z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3  ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,

d) przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

e) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę do 
naliczania podatku rolnego na 2013 rok na terenie gminy Borek Wlkp.,

f) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego         
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013,

g) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Strumiany),
h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Siedmiorogów II),
i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Celestynów),
j) zmian budżetu i w budżecie na rok 2012.

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. 
10. Zakończenie.

Żadnych  uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do realizacji porządku sesji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXIV 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 XXIV sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Grzegorz Marszałek.
Poinformował, że Rada Powiatu Gostyń na sesji odbytej w dniu 25 października 
br podjęła uchwały w sprawie:

1) nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej  
w Gostyniu,

2) przyjęcia sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 
Gostyńskiego na rok szkolny 2011/2012,

3) utworzenia Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli,
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4) założenia Spółdzielni Socjalnej, 
5) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Gostyniu,
6) ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia 
od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu,

7) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  osób 
niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków PFRON oraz 
wysokości kwot na poszczególne zadania w 2012 roku,

8) zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok,
9) zmian w WPF na lata 2012 –2020.

Ponadto poinformował, że radni Powiatu poparli stanowisko Dyrektora Szpitala 
w Gostyniu w sprawie odwołania do NFZ od nałożonej kary w kwocie 50.000zł 
na skutek kontroli.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

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.

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

a) nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał kto z radnych jest za nie czytaniem 
treści Statutu.
Za nie czytaniem Statutu MGOK głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
1 radny wstrzymał się od głosowania.

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.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie  wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXV/ 133 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Borku Wlkp.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 
Następnie Przewodniczący Rady zapytał kto z radnych jest za nie czytaniem 
treści Statutu.
Za nie czytaniem Statutu MGOK głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
1 radny wstrzymał się od głosowania.

Po czym Przewodniczący Rady wnioskował o zmianę projektu zapisu  w §20 
Statutu, który brzmi „Dyrektor M-GOK przedkłada Burmistrzowi Borku Wlkp. 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego w poszczególnych latach 
budżetowych” na zapis „Dyrektor corocznie przedkłada organizatorowi 
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega 
zatwierdzeniu przez Burmistrza oraz Radę Miejską Borku Wlkp.” tzn. w takim 
brzmieniu jak w Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonej poprawki.

Za wprowadzeniem w/w poprawki w Statucie MGOK głosowało 14 radnych, 
nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie przyjęcia uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie  wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXV/ 134 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) Rocznego Programu Współpracy Gminy Borek Wlkp. z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3  ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał kto z radnych jest za czytaniem treści 
Statutu.
Za nie czytaniem Statutu MGOK głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
1 radny wstrzymał się od głosowania.
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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 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXV/ 135 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d) przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w projektu 
uchwały.

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 XXV/ 136 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę 
do naliczania podatku rolnego na 2013 rok na terenie gminy 
Borek Wlkp.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.
Ponadto  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  propozycja  Burmistrza  jest 
uchwalenie 60 zł jako podstawę do naliczania podatku rolnego. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja w wyniku głosowania ustaliła kwotę 55 zł.

Radna  Anna  Marcinkowska  wnioskowała  o  kwotę  50  zł  jako  podstawę  do 
naliczania podatku rolnego.
Również  radny  Michał  Dopierała  poparł  propozycję  50  zł.  Ponadto  radny 
przedstawił stawki podatku w ościennych gminach, które były uchwalone 
w wysokości od 52 zł do 62 zł. Radny poinformował również, że w bieżącym 
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roku rolnicy z terenu gminy Borek Wlkp. zapłacili największy podatek 
w powiecie,  było to  uzasadnione  dokończeniem rozpoczętych inwestycji.  Na 
2013  rok  radny  wnioskuje  o  uchwalenie  kwoty  50  zł  jako  podstawy  do 
naliczania  podatku  rolnego  i  poszukanie  oszczędności,  ponadto  proponuje 
zawieszenie do minimum inwestycji.

Innych propozycji nie zgłoszono.

Następnie Burmistrz stwierdził, że chciałby aby podstawą do naliczania podatku 
rolnego było 40 zł, jednak jest to niemożliwe, ponieważ już przy stawce 50 zł 
nie  zostanie  uchwalony  budżet  Gminy  na  rok  2013,  co  mogłoby  skutkować 
rozwiązaniem  Rady  Miejskiej  i  wprowadzeniem  zarządu  komisarycznego. 
Ponadto Burmistrz poinformował, że przy uchwaleniu stawki 50 zł w projekcie 
budżetu na 2013 rok muszą być wykreślone środki przeznaczone na zimowe 
utrzymanie dróg, oświetlenie ulic i wiele innych zadań. 

Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  przystępując  do  opracowania  projektu 
budżetu na 2013 rok przy stawce podatku rolnego 60 zł obniża się dochody 
w stosunku do planu z roku 2012 kwotą 370 tys. zł,  natomiast  obniżenie do 
stawki  55 zł,  skutkuje  obniżeniem dochodów kwotą 585 tys.  zł,  a  obniżenie 
stawki do 50 zł w stosunku do planu z 2012 rok skutkuje obniżeniem dochodów 
w kwocie 719 tys. zł.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto jako 
podstawę do naliczania podatku rolnego stawkę 60 zł za 1dt. Ponadto 
poinformowała, że „cięcia” projektowanych na 2013 rok wydatków dotyczyły 
wynagrodzeń i pochodnych oraz obniżenie wydatków bieżących (w szkołach, 
Urzędzie Miejskim i M-GOPS). Na dzień dzisiejszy przy planowanej stawce 
60 zł budżet „został spięty”. Ponadto Skarbnik poinformowała, że każde 
obniżenie dochodów skutkuje tym, że Gmina nie uzyska pozytywnej opinii RIO 
o Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także o projekcie budżetu, co skutkuje 
tym, że Rada nie uchwali WPF i budżetu na rok 2013.
W dalszej części Skarbnik przedstawiła wydatki w poszczególnych latach:

rok wydatki bieżące wydatki majątkowe
2011   19.781 tys. zł 7.647 tys. zł wykonane

2012   21.509 tys. zł 4.522 tys. zł planowane

2013   20.930 tys. zł 3.098 tys. zł planowane

Skarbnik  poinformowała  także,  że  przy  stawce  podatku  rolnego  60,-  zł 
wskaźniki  spłaty  długu  na  2014  rok  są  zgodne  z  ustawą  o  finansach 
publicznych, natomiast przy niższej stawce nie są zgodne. 

Dyrektor  SP  w  Borku  Wlkp.  stwierdził,  że  ok.  230  tys.  zł  z  planowanych 
wydatków  w szkole  zostało  już  ściętych  w  projekcie  budżetu  na  rok  2013. 
Dodał, że już nie ma możliwości dalszych cięć wydatków. 
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Następnie radny Marek Rożek zapytał  na czym polegają  i  z  czego wynikają 
cięcia  w MGOPS,  Urzędzie  Miejskim i  w szkole.  Radny  stwierdził,  że  taki 
wynik budżetu świadczy o złym skonstruowaniu i „przeinwestowaniu gminy”.

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada podejmowała decyzje 
o  inwestowaniu,  aby  gmina  się  rozwijała,  za  czym  większość  radnych 
głosowała. 

Burmistrz  stwierdził,  że  radny  Marek  Rożek  nie  ma wiedzy  na  temat 
projektowania  budżetu.  Ponadto  Burmistrz  wyjaśnił,  że  cięcia  w  MGOPS 
dotyczyły zmniejszenia środków na zasiłki, w szkołach np. na wymianę okien 
w Zalesiu, czy remont przeciekającego dachu na sali gimnastycznej 
w Zimnowodzie. 

Radny Marek Rożek zwrócił uwagę na dość wysokie wynagrodzenie Burmistrza 
i brak reform w szkołach, które były tylko „przerzucaniem haseł i jedną wielką 
ściemą”.

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że w sprawie oświaty były do wyboru konkretne 
propozycje i Rada nie wybrała żadnej z nich.

Po czym Przewodniczący Rady  stwierdził, że każdy radny może zgłaszać swoje 
propozycje rozwiązań i nic nie zostało przygotowane.

Radny Marek Rożek poinformował, że chciał przygotować swój projekt reformy 
oświaty,  jednak  Przewodniczący  Rady  oznajmił,  że  sprawa  oświaty  zostaje 
odsunięta.

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję w tym temacie i zarządził głosowanie 
zgłoszonych poprawek:
za kwotą 50,- zł głosowało 2 radnych
za kwotą 55,- zł głosowało 2 radnych
za propozycją Burmistrza - kwotą 60,- zł głosowało 8 radnych
2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że została przegłosowana 
propozycja Burmistrza, czyli kwota 60 zł jako podstawa do naliczania podatku 
rolnego na 2013 rok na terenie gminy Borek Wlkp. Następnie Przewodniczący 
Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 radny był przeciwny, 
5 radnych  wstrzymało się od głosowania.
Uchwała Nr XXV/ 137 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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f) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego         
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
projektu.
Pytań  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Michał Dopierała).
Uchwała Nr XXV/ 138 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

g) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Strumiany).

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Przewodniczący Rady. 
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
projektu.

Burmistrz  poinformował,  że  dofinansowanie  przedmiotowej  inwestycji 
umożliwi dalszą realizację zadania. Budowa przyczyni się w znaczącym stopniu 
do poprawy bezpieczeństwa. Przekazanie gminnych środków gwarantuje ujęcie 
przedmiotowego zadania w przyszłorocznym budżecie Powiatu gostyńskiego.

Radny Przemysław Madzia zapytał od której strony zostanie rozpoczęta 
budowa.

Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora wyjaśnił, że rozpoczęcie budowy zostanie 
realizowane od Dąbrówki w kierunku Trzecianowa.

Innych pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXV/ 139 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 
(Siedmiorogów Drugi).

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
projektu.
Radny Romuald Gawroński zapytał o koszt przebudowy drogi 
w Siedmiorogowie II.
Wicestarosta – Janusz Sikora wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy przebudowę tej 
drogi wyceniono na kwotę 30 tys. zł, natomiast dofinansowanie ze strony 
Gminy będzie w wysokości 50% zadania.

Innych pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXV/ 140 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Celestynów).

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Przewodniczący Rady. 
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
projektu.

Pytań  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXV/ 141 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

j) zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok.

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak. 
Następnie Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska poinformowała o projekcie 
zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok wraz z naniesionymi poprawkami. 
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1) w par.1 ust 1 zwiększa się dochody o kwotę 99.924 zł – zwiększenie planu 
dotacji na dofinansowanie środków pomocy o kwotę 18.247 zł, w/w kwota 
ma również odzwierciedlenie w wydatkach.

Za wprowadzeniem poprawki do projektu uchwały głosowało 13 radnych, nikt 
nie był przeciwny, nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
projektu przed poprawką.

Pytań  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXV/ 142 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.9. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 13 listopada br. tj. wtorek 
o  godz.  15.00  odbędzie  się  posiedzenie  wspólne  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
w  sprawie  zaopiniowania  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na 
terenie gminy Borek Wlkp. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Wspólnoty Parafii 
z  Zimnowody  dotyczący  udzielenia  pomocy  materialnej  na  remont  wieży 
kościoła parafialnego.
Nikt w tym temacie głosu nie zabrał.

Sekretarz Gminy poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
podziału gminy Borek Wlkp. na obwody głosowania, po czym wnioskowała 
o zapoznanie się i przedstawienie ewentualnych poprawek. Sekretarz wyjaśniła, 
że  zmiany  dotyczą  innej  siedziby  głosowania  dla  miejscowości  Ustronie, 
Siedmiorogów Pierwszy i Bruczków w związku ze zmianą podziału gminy na 
okręgi jednomandatowe.

Radna  Anna  Marcinkowska  stwierdziła,  że  nie  wyrazi  zgody  na  to  aby 
mieszkańcy Bruczkowa głosowali w Zimnowodzie.
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Sekretarz  Gminy  wyjaśniła,  że  cały  okręg  wyborczy  musi  iść  głosować  do 
jednego obwodu głosowania, a Bruczków jest w jednym okręgu 
z Bolesławowem i Leonowem.

W tym punkcie nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.10. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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	Ponadto w sesji uczestniczyli:
	Burmistrz – Marian Jańczak,
	Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
	Dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. – Krzysztof Baska,
	Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska,

	oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

