
Protokół  Nr XXX/2013
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 13 marca 2013 roku

w godz. od 1600 do 1630

W sesji  uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych)  -  lista  obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
Redaktor „Życia Gostynia” – Agata Fajczyk,
- 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 15 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. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2013 – 2021,
b) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA 

MIĘDZYGMINNEGO.
4. Zakończenie.

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

Ad.3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2013 – 

2021,

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  zmiany  w  uchwale  dokonano  celem 
dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.
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Ponadto wypełniono dyspozycje z art. 37 ust 1 ustawy z dnia  7 grudnia 2012 
roku o zmianie niektórych ustaw z związku z realizacją ustawy budżetowej.
Nowy  wzór  załączników  zastosowano  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 
Finansów  z  dnia  10  stycznia  2013  roku  w  sprawie  wieloletniej  prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego.                                       

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecna radna Barbara Wawrzyniak).
Uchwała  Nr  XXX/ 174 /2013 Rady  Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA 
MIĘDZYGMINNEGO.

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

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  - Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE w sprawie powierzenia Gminie Jarocin 
przygotowania  i  wykonania  zadania  p.n.  „Zorganizowanie  i  nadzór  nad 
funkcjonowaniem  systemu  gospodarki  odpadami  i  osadami  ściekowymi  dla 
gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów  Jarocin  z  siedzibą  w  Witaszyczkach  z  ewentualnymi  punktami 
przeładunkowymi” zostało zawarte dniu 7 października 2008 roku.
Aneksem  Nr  4  do  POROZUMIENIA  MIĘDZYGMINNEGO  należy  ustalić 
wysokość  wpłaty  finansowego  udziału  poszczególnych  gmin  zawartego 
POROZUMIENIA  w  2013  roku,  z  tytułu  udziału  w  kosztach  realizacji 
powierzonego  Gminie  Jarocin  zadania.  Jest  to  składka  na  działania  bieżące. 
Wysokość składki w roku 2013 wynosi 0,50 zł na jednego mieszkańca gminy.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecna radna Barbara Wawrzyniak).
Uchwała Nr XXX/ 175 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad.4. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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