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 Następnie radny- Jerzy Prałat poruszył sprawę bezrobocia w naszej 
gminie. Zgłosił propozycję utworzenia zespołu spośród radnych (2 – 3 radnych) 
w celu zorganizowania spotkania z przedsiębiorcami gminy, które dotyczyło by 
możliwości zatrudnienia w ich zakładach. W skład tej komisji proponował 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasza 
Pawlaka. 
 
Przewodniczący Rady uważa, że Rada powinna zająć się problemem 
bezrobocia, dalej dodał, że przedstawiona inicjatywa jest bardzo cenna i należy 
ją realizować. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że w dniu 3 kwietnia br. w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Kultury w Borku Wlkp. o godz. 1800 odbędzie się zebranie Boreckiego Ośrodka 
Wspierania Przedsiębiorczości, na które można zaprosić również 
przedsiębiorców a terenu naszej gminy. Proponował aby wszyscy radni wzięli 
udział w tym spotkaniu. 
Następnie Burmistrz przedstawił informację firmy PETRIKO z Karlina 
dotycząca zakończenia programu gazyfikacji gminy – inf. stanowi załącznik nr 
16 do niniejszego protokołu. 
  Dalej Burmistrz przedstawił informacje dotyczącą możliwości realizacji 
programu oświetlenia ulicznego. Wyjaśnił, że do końca kwietnia br. należy 
złożyć zapotrzebowanie na lampy oświetleniowe i jest możliwość realizacji 
zadania w 2004 roku, przy 100% refundacji. 
W dalszej kolejności Burmistrz zwrócił się do nowo wybranych sołtysów, 
życząc im owocnej współpracy, po czym wyjaśnił, że wszelkie sprawy 
interwencyjne dotyczące sołectw należy zgłaszać do poszczególnych 
pracowników Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.  
 
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali wnioski 
samorządów mieszkańców, prosił o zapoznanie się z  nimi i przedstawienie 
propozycji ich rozwiązania. 
 

Ad.11. Zakończenie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył VI sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp.  
 
Protokołowała      Przewodniczący Rady 
 
Wiesława Wójcik     Roman Kręciołek 
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Za oddaleniem powyższego projektu uchwały z porządku sesji głosowało 2 
radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania, 7 radnych było przeciwnych. 
Następnie Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie przyjęcia projektu 
uchwały w w/w sprawie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 2 radnych było przeciwnych i 4 
radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecny radny – Mariusz 
Wasielewski). 
Uchwała Nr VI/  43  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9.   Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał. 
 

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.  

 

  W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił Rozstrzygnięcie 
Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.03.2003 roku orzekające 
nieważność uchwały Nr V/27/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 06 
lutego 2003 r. w sprawie: Statutu Gminy Wielkopolski,  po czym pismo w tej 
sprawie przekazał Komisji Statutowej. 
 

Następnie przedstawił pismo  z dnia 17.03.2003 r. Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii z Zabrza dotyczące wsparcia akcji „Gminy dla serca – polskie 
gminy wspierają polskie sztuczne serce”.  Składka wynosi 100,- zł miesięcznie 
przez okres pięciu lat. 
Nikt głosu nie zabrał w tej sprawie. 
 

W dalszej części posiedzenia radny – Michał Dopierała zwrócił uwagę na 
brak powitania nowych sołtysów, następnie poruszył sprawę stawu przy 
stadionie sportowym w Borku Wlkp., który należałoby zasypać, ponieważ jest 
bardzo złą wizytówką naszego miasta. Następnie radny zapytał, czy jest 
możliwość aby osoba prywatna zajęła się przycięciem drzew w Skokowie  w 
rozliczeniu za koszty zużytego paliwa na wycinkę. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz – Marian Jańczak, wyjaśniając, że zasypanie 
stawu w Borku Wlkp. było już kilkakrotnie rozważane, jednak ze względu na 
ograniczone środki finansowe sprawa była ciągle odkładana na termin 
późniejszy. Wnioskował do radnych o znalezienie środków i pomoc w 
rozwiązaniu tej sprawy. Dalej wyjaśnił, że Inspektor Urzędu Miejskiego – 
Stefan Szymczak po rozpatrzeniu sprawy wycinki drzew w Skokowie wyda 
stosowne pismo. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – Mariusz Wasielewski). 
Uchwała Nr VI/  42  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu. 
 

k) wyłączenia nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości i 

przyznania nieruchomości 

 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
 Radny – Michał Dopierała kwestionował zamienne oddanie działki przy 
ul. Powstańców Wlkp., proponował natomiast działkę w innym punkcie. 
Inspektor Urzędu Miejskiego – Stefan Szymczak wyjaśnił, że zamiana ta jest 
korzystna dla gminy. Uważa, że gmina musi spełnić roszczenia Gminy 
Żydowskiej. 
Burmistrz wyjaśnił, że z tytułu tej zamiany gmina nie poniesie straty. W zamian 
otrzyma grunt przy gazowni, który będzie można później sprzedać Zakładom 
Gazowniczym. 
Wobec wielu zastrzeżeń  Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek 
wnioskował o odłożenie projektu uchwały na następną sesje Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie zgłoszonego wniosku. 
Za oddaleniem projektu uchwały w powyższej sprawie na następną sesje Rady 
głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania, nikt nie był 
przeciwny. 
W związku z powyższym głosowaniem Przewodniczący Rady oddalił projekt z 
porządku sesji.  
 

l) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady. 
Następnie stwierdził, że projekt ten ma ścisły związek z poprzednim projektem, 
który Rada oddaliła z porządku obrad. Wobec powyższego powyższy projekt 
również musi być odłożony do następnej sesji. 
 

ł) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały w w/w 
sprawie. 
W związku z przesunięciem poprzednich projektów uchwał na następną sesje 
radni wnioskowali aby projekt uchwały w w/w sprawie również odłożyć do 
następnej sesji. 
Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie przedstawionego wniosku. 
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Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
Następnie Burmistrz poprosił Kierownik ZEAS – Barbarę Dajewską aby 
wyjaśniła rozbieżność wartości jednego punktu dla pracowników MGOPS, 
MGZG oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w 
zakresie oświaty. 
Kierownik ZEAS wyjaśniła, że różnica wartości jednego punktu dla 
poszczególnych pracowników wynika z rozbieżności w kategorii 
zaszeregowania pracowników.  
Sekretarz Gminy – Maria Matuszewska dodała, że wartość punktu dostosowano 
do wynagrodzenia pracownika przy czym uwzględniono również regulacje 
wynagrodzenia w planowanej wysokości 4%. 
Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że należy ujednolicić wartość punktu 
dla wszystkich pracowników, jednak to zadanie należy do dyrektorów 
poszczególnych zakładów i szkół. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady prosił o 
przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały w powyższej sprawie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od 
głosowania , nikt nie przeciwny  (nieobecny radny – Mariusz Wasielewski). 
 
Uchwała Nr VI/  41  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu. 
 

 

j) przystąpienia Gminy Borek Wlkp. do Stowarzyszenia pn. „Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna” 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.  

 
Burmistrz wyjaśnił, że składka roczna wynosi 0,10 zł od mieszkańca gminy. 
Dalej dodał, że przystąpienie do wskazanego Stowarzyszenia umożliwi 
mieszkańcom naszej gminy pozyskanie środków unijnych (np. na hotelarstwo). 
Radny – Jerzy Prałat stwierdził, że radni nie znają statutu stowarzyszenia, dalej 
dodał, że środki, które miałyby być przeznaczone na składkę można by 
wykorzystać na promocję gminy. 
Radny – Kazimierz Banaś uważa, że Gmina powinna wstąpić do wskazanego 
Stowarzyszenia, a składka roczna nie jest duża.  
Następnie Burmistrz wyjaśnił, że zawsze można ze Stowarzyszenia wystąpić 
(np. jeśli nie wpłacimy składki). 
Na z-cę reprezentanta gminy zgłoszono radnego Mieczysława Dębowiaka – 
radny wyraził zgodę. 
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Uchwała Nr VI/  38 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 

 
g) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii 

zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy 

 

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 10 radnych, 1 radny  wstrzymał się od 
głosowania, nikt nie przeciwny  (nieobecni radni – Mariusz Wasielewski, 
Andrzej Kubiak oraz Mieczysław Dębowiak). 
 
Uchwała Nr VI/  39  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
h) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu  w złotych dla jednostek 

organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.  
Radny – Michał Dopierała zapytał ile wynosiła wartość jednego punktu do tej 
pory. 
Barbara Dajewska – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno 
Administracyjnego Szkół  wyjaśniła, że wartość ta wynosiła 2,80 zł. 
Więcej pytań nie zgłoszono wobec powyższego Przewodniczący Rady prosił o 
przegłosowanie projektu uchwały w w/w sprawie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – Mariusz Wasielewski). 
Uchwała Nr VI/  40  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
 
i) określenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia 

miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. 

Rynek 13 i Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku 

Wlkp. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – Mariusz Wasielewski). 
Uchwała Nr VI/  35  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 
d) utworzenia w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. środka specjalnego 

jednostki budżetowej 

 

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 13 radnych, nikt nie przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – Mariusz Wasielewski). 
 
Uchwała Nr VI/  36  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
 
e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2003  

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.  
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń do w/w projektu uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – Mariusz Wasielewski). 
Uchwała Nr VI/  37  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
 
f) uchwalenia budżetu gminy na rok 2003   

 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
Burmistrz – Marian Jańczak wyjaśnił, że tegoroczny budżet jest bardzo trudny 
jednak będzie się starał aby go wykonać, dalej dodał, że ok. 35% środków 
budżetowych w 2003 roku jest przeznaczonych na inwestycje. Dla porównania 
wyjaśnił, że inne gminy przeznaczają ok. 15% budżetu na inwestycje. 
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący 
Rady prosił o przegłosowanie projektu uchwały w w/w sprawie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – Mariusz Wasielewski). 
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Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego przegłosowano jego 
przyjęcie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny  wstrzymał się od 
głosowania, nikt nie był przeciwny. 
Uchwała Nr VI/  33 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów obwodnicy miasta Borek  Wlkp. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca 
Rady – Regina Kot.  
Przewodniczący Rady ogłosił 15 min przerwy celem zapoznania się z mapą 
sytuacyjno – wysokościową przebiegu obwodnicy. 
 Po przerwie radny – Michał Dopierała wnioskował, aby Gmina 
zabezpieczyła środki na wypłatę odszkodowań dla rolników, których grunty 
przylegają do planowanej obwodnicy. Proponował również poszerzenie pasa 
rozgraniczającego grunty rolne z drogą. 
Burmistrz wyjaśnił, że wypłatę odszkodowań pokrywa inwestor, natomiast jeśli 
chodzi o drogę rozgraniczającą, to pas 30 m jest wystarczający. A Gmina nie ma 
możliwości poszerzenia pasa, ponieważ Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa w Poznaniu grunt pod budowę obwodnicy przekaże bezpośrednio 
inwestorowi, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. 
 
Radny – Michał Dopierała  nalegał aby jednak środki na takie odszkodowania 
dla rolników były zabezpieczone również przez Gminę.  
Przewodniczący Rady odebrał głos radnemu Michałowi Dopierale, ponieważ 
uważa, że sprawa już została dostatecznie wyjaśniona.  
Następnie prosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych 1 radny wstrzymał się od 
głosowania. nikt nie był przeciwny. (nieobecny radny – Mariusz Wasielewski) 
Uchwała Nr VI/  34  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6   
do niniejszego protokołu.  
 

c) utworzenia w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w 

Zimnowodzie środka specjalnego jednostki budżetowej 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.  
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń do w/w projektu uchwały. 
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Za przyjęciem protokołu z V sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania . 
 

Ad.4. Podziękowanie sołtysom za dotychczasową współpracę. 

 

 Przewodniczący Rady wręczył podziękowania sołtysom, którzy 
zakończyli swoją pracę w związku zakończeniem kadencji. 
Pożegnano sołtysów wsi Bruczków, Jawory, Karolew, Siedmiorogów II, 
Studziany oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Borek Wlkp.  
 
 

Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Nie wpłynęła żadna interpelacja, nikt tez nie zadał pytania. 
 
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. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

 

 Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora, stanowi 
ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Radny – Andrzej Kubiak zapytał, czy do Starostwa Powiatowego w Gostyniu 
wpłynęła informacja Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu, dotycząca 
wyjaśnienia sprawy użycia siły wobec protestujących rolników. Zapytał również 
dlaczego rolnicy z naszego terenu nie mogą swobodnie poruszać się po kraju. 
 
Radny Powiatu – Janusz Sikora wyjaśnił, że rozezna sprawę. 
 
Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borek Wlkp. w  części dotyczącej wsi Studzianna – teren 

eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (działki ewidencyjne o nr:442/8, 

442/9, 442/10, 442/11, 442/12 – o powierzchni 7,5 ha) 

 
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
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d) utworzenia w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. środka specjalnego 
jednostki budżetowej 

 
e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2003  
 
f) uchwalenia budżetu gminy na rok 2003   
 
g) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii 

zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy 
 
h) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu  w złotych dla jednostek 

organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty 
 
i) określenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej 

stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. Rynek 13 i Miejsko – 
Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. 

 
j) przystąpienia Gminy Borek Wlkp. do Stowarzyszenia pn. „Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna” 
 
k) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. 
 
l) wyłączenia nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości i przyznania 

nieruchomości 
 
ł) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp. 
 
9.   Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
10. Wolne głosy i wnioski.  
11.  Zakończenie. 
 

 
Za przyjęciem  proponowanego porządku obrad głosowało 14 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
 
 
Ad.3. Przyjęcie protokołu z V 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. 
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f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
obwodnicy miasta Borek  Wlkp. 

g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Borek Wlkp. w  części dotyczącej wsi Studzianna – teren eksploatacji złóż 
kruszywa naturalnego (działki ewidencyjne o nr:442/8, 442/9, 442/10, 
442/11, 442/12 – o powierzchni 7,5 ha) 

h) przystąpienia Gminy Borek Wlkp. do Stowarzyszenia pn. „Wielkopolska 
Organizacja Turystyczna” 

i) utworzenia w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w 
Zimnowodzie środka specjalnego jednostki budżetowej 

j) utworzenia w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. środka specjalnego 
jednostki budżetowej 

k) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. 
 
Po czym zapytał, czy radni maja uwagi do proponowanego porządku. 
Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów 
uchwał: 
1) w sprawie wyłączenia nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości i 

przyznania nieruchomości 
oraz  
2) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
 Przewodniczący Rady wnioskował również o zmianę kolejności  porządku 
sesji, po czym przedstawił go po wprowadzonych zmianach. 
 
Od 1 do 7 bez zmian. 
 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Borek Wlkp. w  części dotyczącej wsi Studzianna – teren eksploatacji złóż 
kruszywa naturalnego (działki ewidencyjne o nr:442/8, 442/9, 442/10, 
442/11, 442/12 – o powierzchni 7,5 ha) 

 
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

obwodnicy miasta Borek  Wlkp. 
 
c) utworzenia w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w 

Zimnowodzie środka specjalnego jednostki budżetowej 
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Protokół  Nr VI/2003  

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 20 marca 2003 roku 
w godz. od 1400 do 1830 

 

 
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 V sesji Rady. 
4. Podziękowanie sołtysom za dotychczasową współpracę. 
5. Zapytania i interpelacje radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) uchwalenia budżetu gminy na rok 2003  
b) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii 

zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy 
c) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu  w złotych dla jednostek 

organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty 
d) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu dla pracowników Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz pracowników Miejsko – 
Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. 

e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2003  


