
Protokół  Nr XXXVIII/2017
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 20 września2017 roku
w godz. od 1600 do 1815

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

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Burmistrz – Marek Rożek
Zastępca Burmistrza – Jolanta Chudzińska,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Renata Matelska,
oraz sołtysi – 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 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym
Rada  może  obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały  ,  nieobecny  radny  Damian
Florczyk

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.

4.Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

5.Sprawozdanie z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 
2017/2018.

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

7.Zapytania i interpelacje radnych.

8.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Borek Wlkp.,

b) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

c) przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Poznaniu studni głębinowej wraz z niezbędnym do korzystania z niej gruntem,

d) udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie in-
westycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego 
(HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim,

e) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Borek Wlkp. na lata 2017-2021,
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f) zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok.

9.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

10.Wolne głosy i wnioski. 

   11. Zakończenie.

W tym punkcie Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak wniósł o wprowadzenie do porządku
sesji projekty uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i realizacji dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Borek Wlkp.,

2) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg 
powiatowych w sezonie 2017/2018,

3) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Borek Wielkopolski.

Po czym zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił pkt 8 porządku 
sesji po wprowadzonej zmianie.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Borek Wlkp.,

b) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

c) przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Poznaniu studni głębinowej wraz z niezbędnym do korzystania z niej gruntem,

d) udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie in-
westycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego 
(HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim,

e) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Borek Wlkp. na lata 2017-2021,

f)  zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i realizacji 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy 
Borek Wlkp.,

g) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg 
powiatowych w sezonie 2017/2018,

h) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Borek Wielkopolski,

i) zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok.
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Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku sesji.
Uwag  nie  zgłoszono.  Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie
przedstawionego porządku sesji po wprowadzonej zmianie.
Za  przyjęciem  porządku  sesji  głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  i  nikt  nie
wstrzymał się od głosowania.

Ad.3. Przyjęcie protokołu  z XXXVII sesji Rady.

Przewodniczący  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 XXXVII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny j.w.).

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Radny Powiatu – Maciej Biskup złożył w/w sprawozdanie, stanowi ono załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Sprawozdanie z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 
2017/2018.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak przedstawiła w/w sprawozdanie, które
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz – Marek Rożek, stanowi ono załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Obecny radny Damian Florczyk.

Ad. 7. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXVIII/  231 /2017  Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie  stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXVIII/  232 /2017  Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie  stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c) przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Poznaniu studni głębinowej wraz z niezbędnym do korzystania z niej gruntem

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
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Uchwała  Nr  XXXVIII/  233 /2017  Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie  stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie in-
westycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego 
(HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXVIII/  234 /2017  Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie  stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

e) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Borek Wlkp. na lata 2017-2021

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXVIII/  235 /2017  Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie  stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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f) zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i realizacji do-
tacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów za-
bytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Borek
Wlkp.

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXVIII/  236 /2017  Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie  stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

g) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg po-
wiatowych w sezonie 2017/2018

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXVIII/  237 /2017  Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie  stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

h) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Borek Wielkopolski

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.
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Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXVIII/  238 /2017  Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie  stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

i)  zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2017 
rok oraz zmian w WPF na lata 2017-2023.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

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 XXXVII/  229 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, ani zapytanie.

Ad. 10. Wolne głosy i wnioski. 
W  tym  punkcie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  wniosek  Samorządowego  Funduszu
Poręczeń  Kredytowych  w  Gostyniu  dotyczących  objęcia  dodatkowych  15  udziałów  
w Funduszu.

Radny Marian  Jańczak stwierdził,  że  nie  widzi  specjalnego zainteresowania  mieszkańców
gminy Borek Wlkp. usługami w/w Funduszu. Ponadto radny uważa, że Fundusz już tak długo
działa na rynku, że sam powinien mieć pieniądze na działalność.

Radny Michał Dopierała zapytał,  czy jest możliwość sprawdzenia ilu mieszkańców naszej
gminy korzysta z Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Strona 7 z 9



Burmistrz wyjaśnił,  że w stosunku do roku poprzedniego jest spadek zainteresowania w/w
Funduszem.  Ponadto Burmistrz  proponował,  aby na posiedzeniu  wspólnym Komisji  Rady
sprawę  szczegółowo  przeanalizować.  Na  dzień  dzisiejszy  potrzebna  jest  opinia  Rady
Miejskiej  w  sprawie  objęcia  dodatkowych  15  udziałów  celem  zabezpieczenia  środków  
w projekcie budżetu na rok 2018.

Następnie Burmistrz przedstawił listę gospodarstw z  miasta Borku Wlkp. oraz miejscowości
na terenie naszej gminy, które nie zostały ujęte w planie budowy linii światłowodowej  przez
firmę INEA. Po czym wnioskował do Rady o sprawdzenie czy to jest pełna lista, aby nikt nie
został pominięty.

Radny Michał Dopierała zapytał, czy miejscowość Liż i Grodnica zostały ujęte.

Burmistrz wyjaśnił, że Grodnica jest ujęta. Ponadto Burmistrz dodał, że jest duża szansa, aby
cały powiat gostyński będzie miał linię światłowodową.
Następnie  Burmistrz  poinformował,  że  wszystkie  uwagi  dotyczące  wykonania  inwestycji,
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego – p. Joannie Krajewskiej, natomiast gospodarstwa do
podłączenia należy zgłaszać p. Tomaszowi Marszałkowi.

Dyrektor  Samorządowego  Przedszkola  w  Karolewie  Renata  Matelska  zapytała  czy   do
przedszkola będzie wykonane przyłącze linii światłowody.

Burmistrz wyjaśnił, że szkoły i przedszkole to podstawowe punkty podłączeń.

Następnie  Burmistrz  przedstawił  pismo  w  sprawie  wstrzymania  planowanej  inwestycji  
w gminie Borek Wlkp. dotyczącej budowy wiatraków.

Radny Michał  Dopierała  zapytał,  na  czym polega  porozumienie  z  Powiatem Gostyńskim
dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  Gmina  Borek  Wlkp.  tylko  odśnieża  drogi,  natomiast  likwidacja
gołoledzi, to zadanie Powiatu.

Radny Tomasz Szczepaniak zapytał, czy można utwardzić  grunt - „łącznik” między szkołą, 
a ul. Asnyka. Na narożniku drogi przy szkole, przy ul Dworcowej jest uszkodzona kostka
przez powalone drzewo.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  na  bieżąco  wszystkie  prace  są  wykonywane.  W/w łącznik  będzie
wykonany z trylinki, natomiast płytki chodnikowe z ul. Dworcowej można zabrać.

Radny Romuald Gawroński zapytał, kiedy zostanie uporządkowany park w Karolewie.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  właścicielem  parku  jest  p.  Ordanik,  który  wyraża  zgodę  na
uporządkowania parku po wichurze.
Dodał,  że  jak tylko  Zakład  Aktywności  Zawodowej  w Leonowie   wykona  swoje bieżące
zadania, to zajmie się porządkowaniem parku.

W tym punkcie Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak przedstawiła krótkie
sprawozdanie z udzielonej pomocy mieszkańcom po wichurze, która miała miejsce w dniu 
11 sierpnia br.
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1) pomocy udzielono 183 rodzinom,  wypłacono  803.750,- zł

- zasiłki celowe do 6 tys.   551.498 zł
- do 200 tyś  106.978 zł
- do 100 tyś 145.275 zł

- do dyspozycji jest także darowizna w postaci odzieży i obuwia.

Sołtys  wsi  Siedmiorogów II  –  Marian Andrzejak  prosił  o  wyjaśnienie  dlaczego  rodzina,
której przyznano pomoc finansową, teraz otrzymała informację, że musi pieniądze zwrócić do
Gminy. Ponadto poinformował, że most wykonany na drodze powiatowej w Siedmiorogowie
II „to fuszerka, jak będzie większa woda to most popłynie do Borku Wlkp.”

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. poinformowała, że jeżeli mieszkańcy mają jakiekolwiek
pytania,  to  należy  je  kierować  do  MGOPS.  Wyjaśniła,  że  MGOPS  wydał  tylko  decyzje
pozytywne  o  udzieleniu  pomocy,  żadnej  negatywnej  i  żadna  decyzja  administracyjna  
o zwrocie środków nie została wydana.

Burmistrz  podziękował sołtysowi za tę wypowiedz.  Następnie wyjaśnił  kryteria  udzielanej
pomocy rodzinom poszkodowanym w dniu 11 sierpnia br.:
- do zasiłku w wysokości 6 tyś zł  - nie wymagano żadnych dokumentów
- do 20 tyś zł – musieliśmy brać pod uwagę ubezpieczenie i wydane rachunki
- od 20 do 100 tyś - obowiązują ścisłe tabele.

Przewodniczący  Rady  poinformował  sołtysa  wsi  Siedmiorogów  II,  aby  przekazał
poszkodowanej  rodzinie,  że  wszystkie  wątpliwości  należy  wyjaśniać  w  MGOPS  
w Borku Wlkp. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  podziękował  Burmistrzowi  za  interwencję  u  Ministra  
p.  Błaszczaka  i  Premier  Rządu  p.  Beaty  Szydło,  ponieważ  poszkodowani  mieszkańcy  
w  naszej  gminie  mogli  otrzymać  odszkodowania,  które  pomogły  im  zniwelować  skutki
nawałnicy.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad. 11. Zakończenie.

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

     Protokołowała                                    Przewodniczący Rady

    Wiesława Wójcik            Andrzej Kubiak
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