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Protokół  Nr XXI/2016 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 29 lutego 2016 roku 

w godz. od 1600 do 1700
 

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych, radna Anna 

Majewska zrezygnowała z mandatu radnej) -  lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu (nieobecny radny Zbigniew Maturski). 

  

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz – Marek Rożek, 

Zastepca Burmistrza – Jolanta Chudzińska,  

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk,  

oraz sołtys Sylwester Prajs – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu.  

                                                                                 

Ad.1. Otwarcie obrad. 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak, 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. 

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej. 

 

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań   

z zakresu świadczenia wychowawczego, 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego     

Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 

 

5. Wolne głosy i wnioski.  

6.  Zakończenie.       
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Następnie Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak zapytał, czy są  uwagi do 

przedstawionego porządku sesji. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady przystąpił do 

jego realizacji. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu  XX sesji Rady. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 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. 

Żadnych uwag nie zgłoszono.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie 

jego przyjęcia. 

Za przyjęciem protokołu z XX sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

 

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak poinformowała, że 

w dniu 17 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa                                  

w wychowywaniu dzieci. W związku z tym, że MGOPS będzie realizował to 

zadanie od dnia 01 kwietnia br musi być przygotowane stanowisko pracy. 

Dodała także, że w związku z nowym zadaniem będzie ogłoszony konkurs na 

stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych oraz wydłużony czas pracy 

MGOPS w Borku Wlkp. do obsługi interesantów. 

 

Radny Michał Dopierała zapytał kiedy będzie przeliczany dochód w rodzinie  

i  jak będzie wyliczany dochód w rodzinach rolniczych. 

 

Kierownik MGOPS wyjaśniła, że dochód w rodzinie będzie liczony w każdym 

przypadku, ponieważ aby wydać decyzję OPS musi być pewny, czy należy się 

świadczenie na pierwsze dziecko w rodzinie. 

 

Burmistrz poinformował, że na pytanie dotyczące przeliczania dochodu  

w gospodarstwach rolnych jeszcze nie znamy odpowiedzi, jednak na pewno 

będzie to wyliczane zgodnie z przepisami. 
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Radny Damian Florczyk zapytał ilu pracowników zostanie przyjętych na w/w 

stanowisko. 

Burmistrz wyjaśnił, że na razie jest planowany konkurs na jednego pracownika. 

Dodał także, że pierwszy najtrudniejszy miesiąc pracownicy MGOPS wesprzą 

nowego pracownika swoją pomocą. 

 

Innych pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XX/ 119 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego     

Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XX/ 120 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.5.Wolne głosy i wnioski.  

 

W tym punkcie Burmistrz przedstawił informację dotyczącą budowy 

przedszkola w Borku Wlkp. Stwierdził, że wynikła konieczność budowy 

nowych sal przy obecnym przedszkolu, a nie jak wcześniej planowano przy 

Zespole Szkół w Borku  Wlkp. Górne dwie sale obecnego przedszkola oraz 

zaplecze kuchenne zostałoby wykorzystane na potrzeby przedszkola. Natomiast  

w najbliższym czasie zostanie wykonana ekspertyza stopnia zawilgocenia  

i zagrzybienia dolnych sal przedszkola, które w przyszłości mogą być 

wykorzystane na pomieszczenia do rehabilitacji. Planowane jest dobudowanie 

trzech sal oraz gabinetu logopedy, w razie potrzeby można dobudować sale  

z przeznaczeniem na żłobek. Inwestycja ta jednak jest uzależniona od 

pozytywnej ekspertyzy gruntu, na którym ma być budowa. 

Burmistrz poinfomrował również, że na terenie przy budynku Zakładu 

Usług Komunalnych w Borku Wlkp. planuje wybudowanie muszli koncertowej. 
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Radny Romuald Gawroński stawierdził, że w miejscu gdzie Burmistrz 

planuje dobudowę sal nie było wcześniej wody. 

 

Radny Michał Dopierała poinformował, że zna ten teren i wcześniej rosła 

tam czcina. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że w tym tygodniu zostaną wykonane badania gruntu  

i będzie wszystko wiadomo.   

Innych uwag nie zgłoszono. 
 

Ad. 6. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński zakończył XXI nadzwyczajną 

sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

 

     Protokołowała                                  Przewodniczący Rady 

 

    Wiesława Wójcik         Andrzej Kubiak 


