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Protokół  Nr XLIX/2014 

z sesji nadzwyczajnej  

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 08 września 2014 roku 

w godz. od 1500 do 1545 
 

 

W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecni radni: 

Anna Marcinkowska, Zbigniew Maturski, Michał Dopierała -  lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz – Marian Jańczak 

Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, 

Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora, 

Dyrektor SP w Wycisłowie – Alina Sokół, 

Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Władysław Hałas, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk,  

Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska, 

- 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 12 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) zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Borek Wlkp. na rok 

2015 na realizację projektu „Usprawnienie systemu technicznego OSP  

w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz  

z dodatkowym sprzętem” współfinansowanego  z Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 

b) zmiany opisu granic okręgu wyborczego, 

c) zmiany opisu granic obwodu głosowania, 

d) zmian w budżecie na rok 2014. 
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4. Wolne głosy i wnioski.  

5.  Zakończenie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma uwagi do 

przedstawionego porządku obrad. 

 

Uwag nie zgłoszono wobec powyższego Przewodniczący Rady przystąpił do 

realizacji porządku sesji. 

 

Ad.3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Borek Wlkp. na 

rok 2015 na realizację projektu „Usprawnienie systemu technicznego 

OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 

wraz z dodatkowym sprzętem” współfinansowanego  z Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

 

Burmistrz poinformował, że postanawia się zapewnić środki finansowe  

w budżecie Gminy Borek Wlkp. na rok 2015 na realizację projektu 

„Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup 

samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem” o całkowitej 

wartości 811.800,00 zł poprzez przeznaczenie na ten cel w budżecie Gminy  

w roku 2015 kwoty 801.960,00 zł.  

Warunkiem realizacji projektu „Usprawnienie systemu technicznego OSP  

w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz  

z dodatkowym sprzętem” jest uzyskanie dofinansowania ze środków 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  

w ramach działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego  

i ekologicznego schemat VI Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania  

i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. 

Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do wysokości 

80% wartości projektu. 

 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XLIX/278/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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b) zmiany opisu granic okręgu wyborczego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XLIX/279/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

c) zmiany opisu granic obwodu głosowania. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XLIX/280/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

d) zmian w budżecie na rok 2014. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Tomasz Szczepaniak. 

 

Następnie Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XLIX/281/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Ad.7. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił sprawy organizacyjne: 

1) zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym „na 2 miesiące przed 

upływem  kadencji” radni są zobowiązani do złożenia oświadczeń 

majątkowych, 

2) zorganizowanie posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie funkcjonowania 

stacji wodociągowej w Zalesiu. 

 

Następnie radny Leszek Dajewski ponowił swój wniosek o uporządkowanie  

ul. Pogorzelskiej.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawa uporządkowania ul. Pogorzelskiej 

została już zgłoszona Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i zadanie  

to będzie wykonane.  

 

Radny Romuald Gawroński poinformował, że wcześniej Prezes ZUK pytała, 

czy może usunąć kręgi na ul. Pogorzelskiej, na co wyraził odpowiedz 

pozytywną, jednak sprawa nie została załatwiona. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że ze względu na ograniczone możliwości finansowe  

i pracownicze (5 pracowników) Zakładu Usług Komunalnych w Karolewie 

zadania w zakresie sprzątania miasta są realizowane sukcesywnie. 

 

Radny Leszek Dajewski stwierdził, że jeśli w ZUK jest zatrudnionych pięciu 

pracowników to aż nadto, a chwasty to zaniedbania już od  dwóch miesięcy. 

 

Radny Marek Rożek zapytał o samochód sprzątający na terenie naszej gminy. 

Burmistrz wyjaśnił, że jest to zamiatarka samochodowa wynajęta jednorazowo 

do posprzątania ulic miasta Borku Wlkp. i Karolewa. 

 

Radny Leszek Dajewski wnioskował o załatanie dziury w przejeździe 

kolejowym na ul. Głosiny. 

Burmistrz poinformował, że przejazd kolejowy jest własnością PKP. 

 

Ad.8. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył XLIX sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady 

 

Wiesława Wójcik     Roman Kręciołek 


