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Burmistrz wyjaśnił, że jeśli taki wniosek wpłynie od mieszkańców wsi 
zostanie zrealizowany.   

Dalej Burmistrz wyjaśnił, że jest możliwość utworzenia zakładu pracy 
chronionej na terenie naszej gminy, z udziałem lub bez udziału gminy. 

Radny – Mieczysław Dębowiak proponował, aby tworzeniem takiego 
zakładu zajął się Miejsko – Gminny Zakład Gospodarczy w Borku Wlkp.                                                                                        

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek wnioskował o zabezpieczenie 
w budżecie gminy na 2003 rok środków na wymianę okien w Szkole 
Podstawowej w Borku Wlkp. 

Burmistrz wyjaśnił, że takie środki są zaplanowane.     
 
 
Ad.9. Zakończenie. 
 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył V sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp.  
 
 
 
Protokołowała      Przewodniczący Rady 
 
Wiesława Wójcik     Roman Kręciołek 
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 Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Barbara 
Wawrzyniak zwróciła uwagę na brak odpowiedzi na pismo skierowane do 
Zarządu Miejskiego Borku Wlkp. dotyczące przydzielenia mieszkania po p. 
Kołakowiskiej w celu powiększenia lokalu przedszkola. 
 Burmistrz wyjaśnił, że sprawa ta zostanie w najbliższym czasie 
wyjaśniona. 
 Sołtys wsi Skokówko wnioskował o zakup tablic informacyjnych 
sołectwa. 
 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że większość informacji na wsiach 
wysyła się w formie kurendy. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pismo skierowane do 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jarosława 
Kalinowskiego informujące o trwającym proteście rolników gminy Borek Wlkp. 
w związku z pogłębiającym się kryzysem w rolnictwie. 
Wszyscy radni poparli konieczność wystosowania w/w pisma. 
 
 Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że drogi Celestynów – Głoginin (dł. 1.300 
m) oraz  Siedmiorogów Drugi – Celestynów ( dł. 1.450 m) mają odpowiedni 
podkład i można je zrealizowanć w 2003 roku przy współudziale środków 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w związku z pismem Departamentu 
Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu.  Natomiast drogi Zalesie – Trzecianów oraz 
Leonów – Bolesławów są przewidziane do realizacji w 2004 roku, przy 
współudziale środków SAPARD. Wobec powyższego Burmistrz wnioskował do 
Rady o aprobatę w/w zadań. 
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń do kolejności realizacji przedstawionych 
zadań. 
 Radny – Michał Dopierała zapytał, czy droga w Trzecianowie wsi (za 
Lisią Górą) będzie dokończona. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wskazane droga będzie ukończona. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Następnie Burmistrz przedstawił do zaopiniowania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie: 

1) przejęcia gruntu przy cmentarzu w Borku Wlkp. – zmiana przeznaczenia 
gruntu 

2) zagospodarowania i przejęcia boiska sportowego w Bruczkowie  oraz 
Jeżewie 

 
Radni nie zgłosili sprzeciwu aby realizować w/w zadania. 
 

Radny – Kazimierz Banaś wnioskował, aby boisko w Głogininie 
sprzedać, natomiast przejąć od AWRSP Oddział w Poznaniu boisko znajdujące 
się przy szkole.   
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Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego przegłosowano jego 
przyjęcie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr V/  32 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 

 
Ad.8. Sprawozdanie z działalności  Komisji Rewizyjnej. 
 

Powyższe sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji – Kazimierz 
Banaś, stanowi ono załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Budżetu. 
 W/w sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji – Tomasz Pawlak. 
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
  
Ad.10. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. 
 
 Róża Jędrosz – Przewodnicząca Komisji złożyła powyższe sprawozdanie, 
które stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska. 
 
 Powyższe sprawozdanie złożył Z-ca Przewodniczącego Komisji – 
Andrzej Kubiak. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
 
 W tym punkcie nikt głosu nie zabrał. 
 
Ad.8. Wolne głosy i wnioski. 
 
 Przewodniczący Rady podziękował dyrektorom szkół oraz proboszczowi 
Parafii Borek Wlkp.  za pomysł zorganizowania zimowego wypoczynku dla 
dzieci z terenu nasze gminy. 
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Uchwała Nr V/  29  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
 
d) zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Studziannie 
 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.  
Radni pytali czy było zorganizowane spotkanie z rodzicami dzieci 
uczęszczających do tego przedszkola, czy w związku z likwidacją                                                                          
przedszkola w Studziannie musi być remontowana szkoła w Koszkowie. 
Burmistrz wyjaśnił, że takie spotkanie z mieszkańcami Studzianny odbyło się, 
rodzice wypowiedzieli się za uczęszczaniem dzieci do przedszkola w 
Studziannie. Dalej wyjaśnił, że remont szkoły w Koszkowie nie jest planowany. 
 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo mieszkańców wsi 
Studzianna dotyczące w/w sprawy, stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek wnioskował aby problem ten 
przeanalizowała Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. 

Burmistrz – Marian Jańczak wyjaśnił, że w miesiącu kwietniu zostanie 
zorganizowana sesja poświęcona sprawom oświaty. 

Więcej uwag nie zgłoszono wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych było przeciwnych, nikt 
nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr V/  30  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 
do niniejszego protokołu. 
 
e) konieczności instalacji drugiego transformatora we wsi Skoków 
 

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego przegłosowano 
przyjęcie projektu uchwały w powyższej sprawie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt  
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr V/  31  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
f) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Borku 

Wlkp. Pana Leszka Dajewskiego 
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Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek wyjaśnił, że wszyscy radni 

wcześniej otrzymali projekt uchwały w powyższej sprawie. Następnie zapytał 
czy radni mają uwagi. 
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego przegłosowano jego 
przyjęcie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr V/  27 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
b) zasad wykorzystywania herbu i flagi Gminy Borek Wlkp. 
 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.  
W związku z tym, że nie zgłoszono zastrzeżeń przeprowadzono głosowanie 
projektu uchwały w w/w sprawie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr V/  28  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6  
do niniejszego protokołu.  
 
c) zatwierdzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borek Wlkp.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
 
Przewodniczący Rady – poprosił autora Studium o przedstawienie krótkiej 
charakterystyki. 
 Marek Bryl – autor Studium wyjaśnił, że Studium jest wykonane zgodne z 
ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Zawiera wszystkie elementy 
składające się na przestrzeń wynikające z przepisów prawa. 
Radny – Andrzej Kubiak zapytał jaki jest termin obowiązywania tego 
dokumentu. 
Marek Bryl wyjaśnił, że Studium zatwierdza Rada i  Rada również może 
wprowadzić zmiany. 
 

Więcej uwag nie zgłoszono wobec powyższego przegłosowano przyjęcie 
projektu uchwały w powyższej sprawie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny i 1 
wstrzymał się od głosowania. 
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10. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 
Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zakończenie. 
 

 
 
Nikt nie miał uwag do proponowanego porządku obrad, wobec powyższego 
przegłosowano jego przyjęcie. 
Za przyjęciem  proponowanego porządku obrad głosowało 14 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
 
 
Ad.3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady. 
 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku, z czym 
prosił o przegłosowanie jego przyjęcia. 
Za przyjęciem protokołu z IV sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania . 
 
Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych. 
 
 Nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
 
 Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora, stanowi 
ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
 

W/w sprawozdanie przedstawił Burmistrz – Marian Jańczak, stanowi ono 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę. 
 
 
Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
a) Statutu Gminy Borek Wlkp. 
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Protokół  Nr V/2003  
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 06 lutego 2003 roku 
w godz. od 1400 do 1800 

 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Radny -  Leszek Dajewski – zrezygnował z wykonywania mandatu. 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Sekretarz Gminy, kierownicy jednostek 
podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi 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 IV sesji Rady. 
4. Zapytania i interpelacje. 
5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.   
 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) Statutu Gminy Borek Wlkp. 
b) zasad wykorzystywania herbu i flagi Gminy Borek Wlkp. 
c) zatwierdzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borek Wlkp.  
d) zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Studziannie 
e) konieczności instalacji drugiego transformatora we wsi Skoków 
f) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Pana Leszka Dajewskiego 
 
8. Sprawozdanie z działalności  Komisji Rewizyjnej. 
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 


