
Protokół  Nr XLVI/2018
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 8 czerwca 2018 roku

w godz. od 1600 do 1905

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

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz Borku Wlkp. – Marek Rożek, 
Sekretarz Gminy – Jolanta Chudzińska,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Borku Wlkp. – Władysław Hałas,
Dyrektor Biblioteki Publicznej M i G Borek Wlkp. – Marlena Kowalska,
Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. – Justyna Chojnacka, 
Dyrektor ZS w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska,
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Renata Matelska,
Redaktor „Życia Gostynia” – Agata Fajczyk,
Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska,
oraz sołtysi, pracownicy Urzędu Miejskiego i mieszkańcy gminy –  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.
Nieobecni radni: Romuald Gawroński oraz Tomasz Szczepaniak.

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
4. Wystąpienie inauguracyjne Burmistrza Borku Wlkp. na 100 -lecie odzyskania 

niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego
 „NARÓD  JAKO  DROGA  DO NIEPODLEGŁOŚCI”.

5. Uroczysty inauguracyjny wpis do Księgi obchodów 100-lecia niepodległości.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza na temat działalności Burmistrza 

i Rady Miejskiej od grudnia 2014r. do chwili obecnej.
9. Projekcja filmu promocyjnego o Gminie Borek Wlkp.
10. Zapytania i interpelacje radnych.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2017 rok,
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b) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2017,

c) ustalenia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Borek Wlkp.

12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Zakończenie.

15. „W ojczystym języku” część artystyczna.

W tym punkcie Przewodniczący Rady wnioskował o  wprowadzenie do porządku sesji
następujących projektów uchwał  w sprawie: 

1) sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.

2)  uchylenia  uchwały  w sprawie  trybu  i  sposobu powoływania  i  odwoływania  członków

Zespołu  Interdyscyplinarnego  w  Borku  Wlkp.  oraz  szczegółowych  warunków  jego

funkcjonowania,

3) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Borku Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

4) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora

Rejonowego w Gostyniu wraz z odpowiedzią na skargę,

5) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018,

6)  powołania  doraźnej  komisji  statutowej  do  opracowania  zmian  w  Statucie  Gminy  

Borek Wlkp.,

7) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.

Następnie zapytał czy radni mają uwagi do w/w wniosku.
Nikt  uwag nie  zgłosił,  wobec powyższego Przewodniczący Rady prosił  o przegłosowanie
zgłoszonego wniosku.
Za przyjęciem wniosku  głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się
od głosowania. (nieobecni j.w.) 

Po czym Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji po wprowadzonej zmianie.

Następnie zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 
Nikt uwag nie zgłosił.

Następnie  prosił o przegłosowanie przedstawionego porządku sesji.

Za przyjęciem porządku XLVI sesji Rady Miejskiej głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. (nieobecni j.w.) 
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu  z XLV sesji Rady Miejskiej.

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 XLV sesji Rady Miejskiej  głosowało 13 radnych,  nikt nie był
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. (nieobecni j.w.)

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie  złożył radny Maciej Biskup, stanowi ono załącznik Nr 3.

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

W/w  sprawozdanie  przedstawił  Burmistrz  Marek  Rożek,  stanowi  ono  załącznik  nr  4  do
protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza na temat działalności Burmistrza 

          i Rady Miejskiej od grudnia 2014r. do chwili obecnej.

W/w  sprawozdanie  przedstawił  Burmistrz  Marek  Rożek,  stanowi  ono  załącznik  nr  5  do
protokołu.

Ad.9.Projekcja filmu promocyjnego o Gminie Borek Wlkp.

Film w formie elektronicznej, stanowi ono załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 10. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 11.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2017 rok

1) Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2017 

Przewodniczący Rady poinformował,  że  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za  rok 2017
wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  na  dzień  31  grudnia  2017  roku  oraz  sprawozdanie
finansowe zostało doręczone radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję w ustawowym
terminie, było również przedmiotem obrad Komisji Rady.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił uchwałę Nr SO-
0954/38/10/Ln/2018  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Poznaniu  
z  dnia  17  kwietnia  2018 roku w sprawie  wyrażenia  opinii  o  sprawozdaniu  z  wykonania
budżetu  Gminy  Borek  Wlkp.  za  2017  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  jednostki
samorządu terytorialnego. Opinia stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
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Po czym Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2017 rok w pierwszej kolejności poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 rok.

Obecny Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak.
Obecnych 14 radnych.

Skarbnik Gminy przedstawiła wykonanie budżetu za 2017 r.

Poinformowała, że budżet Gminy Borek Wlkp. na rok 2017 uchwalono 14 grudnia 2016 roku:
- dochody 35.804.500,00 zł
- wydatki  35.794.500,00 zł
Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na 
dzień 31.12.2017r.:
- dochody wyniosły  36.113.906,88 zł
- wydatki  wyniosły  34.648.294,39 zł

Następnie przedstawiła:
- główne źródła dochodów,
- główne wydatki,
- ważniejsze wydatki majątkowe,
- rozdysponowanie wolnych środków (nadwyżki budżetowej) za rok 2016 w kwocie    

1.348.256,95 zł,
- stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2017r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 
7.990.000,00 zł,
z tytułu wierzytelności  (umowa forfaitingowa) 2.847.470,42 zł. Łączna kwota zadłużenia 
wynosi 10.837.470,42 zł, co stanowi 31,45% wykonanych dochodów.

Nieobecny radny Hubert Mazur.
Obecnych 13 radnych.

2) Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Skarbnik Gminy poinformowała, że bilans z wykonania budżetu jednostki – organu 
polega na ustaleniu wyniku finansowego.
Jest to porównywanie osiągniętych w danym roku dochodów z poniesionymi wydatkami 
(metoda kasowa).
Bilans składa się z aktywów i pasywów. 
Aktywa to środki pieniężne, pasywa to zaciągnięte i niespłacone kredyty i pożyczki oraz 
skumulowany wynik.
Bilans zawsze musi się równoważyć, czyli aktywa muszą równoważyć się z pasywami.

1. Środki pieniężne    -                                                            1.409.970,41

2. Należności ( z US)                                                              +   111.567,22

3. Zobowiązanie (pod VAT+ dotacje do zwrotu )             -        7.660,18

4. Subwencja na 2018 r.                                                        -   595.442,00

                          Wolne środki                         918.435,45 zł

Ponadto Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2017 rok obejmujące:
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-  bilans z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego- łączny bilans obejmujący 
dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, 
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych, 
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian 
w funduszach samorządowych jednostek budżetowych.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego to zestawienie 
aktywów i pasywów tej jednostki. 
Skarbnik Gminy przedstawiła aktywa obrotowe i zapasy, należności krótkoterminowe i inne 
środki pieniężne (ZFŚS, depozyty) oraz  pasywa tj. własne źródła finansowe czyli fundusze 
i obce źródła finansowe czyli zobowiązania.
Skarbnik przedstawiła rachunek zysków i strat. Przedstawione zostały wszystkie rodzaje 
przychodów i kosztów związanych z ich uzyskaniem oraz wynik finansowy w roku 2017.
Skarbnik omówiła zestawienie zmian w funduszu jednostki tj. jego zwiększenia 
i zmniejszenia.

3)  Informacja o stanie mienia komunalnego.

Skarbnik Gminy przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego. Poinformowała, że 
wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od 
01.01.2017r. wzrosła o kwotę 3.900.242,17 zł i wynosi 75.362.774,31 zł. 

Następnie Skarbnik Gminy omówiła poszczególne grupy środków trwałych, przyczyny ich
zwiększenia i zmniejszenia:
1) nieruchomości gruntowe,
2) budynki i lokale,
3) obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
4) kotły i maszyny energetyczne,
5) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
6) urządzenia techniczne, 
7) środki transportu,
8) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
9) wartości niematerialne i prawne,
10) wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem  jest Gmina Borek Wlkp. 

Na koniec wypowiedzi Skarbnik Gminy podsumowała, że wartość mienia komunalnego oraz
mienia pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami  w spółkach i  wpisem
hipotecznym wynosi  91.876.682,68 zł.

Opinie Komisji stałych o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – pozytywna,
Komisja Rewizyjna – pozytywna ,
Komisja  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku
Publicznego – pozytywna,
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pozytywna.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tej sprawie. Nikt głosu nie zabrał.
Po czym ponowił prośbę o zadawanie pytań.
Mimo zachęceń do dyskusji przez Przewodniczącego Rady nikt z obecnych na sesji w tym
temacie głosu nie zabrał.
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W  dalszej  części  posiedzenia  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Michał  Dopierała
przedstawił  Opinię  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi
Borku Wlkp. z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
Opinia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Nieobecny radny Marian Jańczak.
Obecnych 12 radnych.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  odczytał  uchwałę  
Nr  SO–0955/12/10/Ln/2018  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w  Poznaniu  z  dnia  9  maja  2018  roku  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  wniosku  Komisji
Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  o  udzielenie  absolutorium  dla  Burmistrza  
Borku Wlkp. z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
Opinia stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

Nieobecny radny Tomasz Pawlak.
Obecnych 11 radnych.

Przewodniczący Rady ponowił prośbę o zadawanie pytań.
Mimo zachęceń do dyskusji przez Przewodniczącego Rady nikt z obecnych na sesji w tym
temacie głosu nie zabrał.
Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zamknął  dyskusję  nad  w/w  sprawozdaniem
finansowym.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  
z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania
finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
Po czym Przewodniczący Rady zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały.
Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się
od głosowania. (nieobecni j.w.)
Uchwała Nr XLVI/ 287 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu.

b) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu   wykonania budże-
tu za rok 2017

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz 
Szczepaniak.
Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie.

Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecni j.w.).
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Uchwała Nr XLVI/ 288 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady w imieniu Rady Miejskiej Borku Wlkp. pogratulował 
Burmistrzowi otrzymanego absolutorium.

W imieniu pracowników Urzędu Miejskiego, Sekretarz Gminy – Jolanta Chudzińska 
pogratulowała Burmistrzowi otrzymanego absolutorium.

W dalszej części Burmistrz podziękował Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy oraz wszystkim 
pracownikom Urzędu Miejskiego, dyrektorom jednostek organizacyjnych i pracownikom 
oświaty za współprace i realizację budżetu. Słowa podziękowania skierował również do 
radnych Rady Miejskiej za współpracę.

c) ustalenia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie.
Po czym otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem.

Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. (nieobecni j.w.)
Uchwała Nr XLVI/ 289 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu.

d)  sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Po czym otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem, w pierwszej kolejności poprosił
przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii:

Opinie Komisji :
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – pozytywna,
Komisja Rewizyjna – pozytywna ,
Komisja  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku
Publicznego – pozytywna,
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pozytywna.

Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecni j.w.).
Uchwała Nr XLVI/ 290 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu.
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e)  uchylenia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie.
Po czym otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem, w pierwszej kolejności poprosił
przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii:

Opinie Komisji :
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – pozytywna,
Komisja Rewizyjna – pozytywna ,
Komisja  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku
Publicznego – pozytywna,
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pozytywna.

Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecni j.w.).
Uchwała Nr XLVI/ 291 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 11 do niniejszego protokołu.

f) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Borku Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Po czym otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem, w pierwszej kolejności poprosił
przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii:

Opinie Komisji :
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – pozytywna,
Komisja Rewizyjna – pozytywna ,
Komisja  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku
Publicznego – pozytywna,
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pozytywna.

Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania  (nieobecni j.w.).
Uchwała Nr XLVI/ 292 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu.
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g)  przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Poznaniu  skargi

Prokuratora Rejonowego w Gostyniu wraz z odpowiedzią na skargę

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie.
Po czym otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem.
Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecni j.w.)  .
Uchwała Nr XLVI/ 293 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu.

h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Po czym otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem.
Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania  (nieobecni j.w.) .
Uchwała Nr XLVI/ 294 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 14 do niniejszego protokołu.

i)  powołania  doraźnej  komisji  statutowej  do  opracowania  zmian  w  Statucie  Gminy

Borek Wlkp.

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

Do składu Komisji zaproponowano następujących radnych:
1) radną Magdalenę Przybylak – wyraziła zgodę
2) radną Różę Jędrosz– wyraziła zgodę
3) radnego Tomasza Szczepaniaka – wyraził zgodę
4) radnego Daminana Florczyka – wyraził zgodę
5) radnego Tomasza Pawlaka– wyraził zgodę (zgoda pisemna)

Po czym otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem.
Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania  (nieobecni j.w.) .
Uchwała Nr XLVI/ 295 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 15 do niniejszego protokołu.
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j) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Po czym otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem.
Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 radny był przeciwny, 2 radnych wstrzymało 
się od głosowania  (nieobecni j.w.) .
Uchwała Nr XLVI/ 296 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i  zapytania radnych.

 Ze względu na brak zapytań i interpelacji nie udzielano odpowiedzi.

Ad.13.  Wolne głosy i wnioski.

W  tym  punkcie  radny  Michał  Dopierała  wyjaśnił,  że  głosował  przeciw  zmniejszeniu
wynagrodzenia dla Burmistrza, ponieważ Burmistrz w kadencji 2014 – 2018 wykonał bardzo
dużo ważnych dla Gminy  inwestycji i nie zasługuje na takie potraktowanie. 

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.14. Zakończenie.

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

Ad.15. „W ojczystym języku” część artystyczna.

      Protokołowała             Przewodniczący Rady
 
    Wiesława Wójcik              Andrzej Kubiak
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