
Protokół  Nr XXXIII/2013
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 23 maja 2013 roku

w godz. od 1600 do 1710

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

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Zimanowdzie – Barbara Krzekotowska,
Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  w  Borku  Wlkp.  –  Marlena
Kowalska,
Dyrektor  Przedszkola  Samorządowego  „Pod Dębem”  w Karolewie  –  Renata
Matelska,
Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska,
Redaktor „Życia Gostynia”,
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 XXXII 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.” – Panu 

Czesławowi Tomaszewskiemu,
b) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” Ludowemu 

Klubowi Sportowemu Wisła Borek Wlkp.,
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c) zgłoszenia sołectw Gminy Borek Wielkopolski do Programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013-2020”,

d) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2013-2021,

f) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013. 

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

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady.

Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek  stwierdził,  że  radni  mieli
możliwość  zapoznania  się  z  treścią  protokołu,  który  był  wyłożony  w biurze
Rady Miejskiej. 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 XXXII sesji Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Wicestarosta Janusz Sikora poinformował, że Stowarzyszenie Dziecko ogłasza 
konkurs grantowy PGS - Program Grantów Sołeckich. Termin składania 
wniosków upływa 10 czerwca 2013 r. Pula grantów wyniesie minimum 10 000 
zł. Celem konkursu jest wsparcie projektów, inicjujących integrację lokalnej 
społeczności z wykorzystaniem naturalnych zasobów regionu. Program 
prowadzony jest z myślą o grupach nieformalnych działających na terenach 
wiejskich, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się
lepiej. 
Ponadto wnioskował o uzupełnienie kwoty w wysokości 12 000,- na realizację
budowy dróg powiatowych.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają jakieś uwagi.
Żadnych pytań nie zgłoszono.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożyła Sekretarz Gminy, stanowi ono załącznik nr
3 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady zapytał  czy radni zgłaszają  uwagi do przedstawionego
sprawozdania.
Nikt z obecnych uwag nie zgłosił.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.   

Wpłynęła interpelacja radnego Tomasza Szczepaniaka dotycząca ul. Sportowej
w Borku Wlkp., stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Innych zapytań nie zgłoszono.

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

a) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” – Panu 
Czesławowi Tomaszewskiemu.

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

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
1 radny wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXIII/ 187 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 
Ludowemu Klubowi Sportowemu Wisła Borek Wlkp.

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

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany
na posiedzeniu Komisji.
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Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

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 XXXIII/ 188 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) zgłoszenia sołectw Gminy Borek Wielkopolski do Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że na 22 sołectwa gminy Borek Wlkp. tylko
Zalesie i Głoginin  korzystają z różnych form pomocy. Radny uważa, że inne
wioski również mają trochę do zrobienia w swoich miejscowościach 
i  w związku z tym nie zagłosuje „za” podjęciem powyższej  uchwały. Radny
poinformował,  że  Skoków  jest  małą  miejscowością  turystyczną,  a  został
pominięty. 

Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  jest  to  początek  w/w  Programu,  Gmina
startuje  po  raz  pierwszy.  Dodał,  że  kolejno  wszystkie  wioski  będą  miały
możliwość skorzystania.

Radny Michał Dopierała poinformował, że będzie przyglądał się realizacji tych
zadań i ich finansowaniu.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXIII/ 189 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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W  tym punkcie  Przewodniczący  Rady  dodał  także,  że  musi  być  inicjatywa
wioski, a pracownicy Urzędu Miejskiego są przygotowani i pomagają 
w  sporządzaniu  wniosków  na  zadania  realizowane  przez  sołectwa,  które
otrzymują dofinansowanie ze środków unijnych. 

d) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
W  dalszej  kolejności  Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  ma  być  odczytany
Regulamin w w/w sprawie.
Wszyscy radni głosowali za nie czytaniem Regulaminu.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

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 XXXIII/ 190 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2013-2021.

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

Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła w/w zmiany WPF.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.
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Radny Michał Dopierała zapytał, czy w Borku Wlkp. są potrzebne trzy korty
tenisowe. Radny stwierdził, że rozmawiał  z przedstawicielami kilku organizacji
w Borku Wlkp. i nikt nie wypowiedzieli się za budową nowego kortu. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że odbyło się spotkanie radnych 
z organizacjami sportowymi działającymi na terenie naszej gminy, na którym
była  możliwość  wypowiedzenia  się  w tym temacie.  Jedną z  propozycji  była
budowa  bieżni  przy  stadionie,  jednak  byłby  to  zbyt  duży  koszt  dla  budżetu
Gminy, w związku z powyższym zadecydowano o budowie kortu tenisowego.
Przewodniczący Rady dodał, że istniejące dwa korty nie nadają się do gry 
w tenisa,  natomiast  na kort na Orliku są kilkudniowe zapisy aby można tam
grać.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak poinformował, że nie może
zgodzić  się,  że   w  Borku  Wlkp.  nie  ma  osób  chętnych  do  gry  w  tenisa.
Wiceprzewodniczący stwierdził,  że  każde boisko sportowe w tym także kort
musi spełniać pewne standardy, a żaden kort w Borku Wlkp. nie można nazwać
kortem tenisowym. Po czym stwierdził, że jeżeli jest taka możliwość to należy 
z tego skorzystać. 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny 
1 radny wstrzymał się od głosowania (nieobecna radna j.w.).
Uchwała Nr XXXIII/ 191 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f)  zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  w  powyższej  sprawie  przedstawił
Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak. 

Sekretarz Gminy przedstawiła proponowane zmiany.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził
głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecna radna j.w.).
Uchwała Nr XXXIII/ 192 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinfomrował,  że interpelacja radnego
Tomasza  Szczepaniaka  została  przekazana  Sekretarz  Gminy  i  odpowiedz
zostanie udzielona zgodnie z par. 37 ust.5 Statutu Gminy.

Innych zapytań nie zgłoszono.

Ad.9. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady poinformował o planowanych sesjach:
- w dniu 14 czerwca br. sesja uroczysta
- w dniu 20 czerwca br. sesja absolutoryjna.

Nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.10. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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