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Ad.10.Wolne głosy i wnioski.  
 
 Radny – Jerzy Prałat wnioskował aby środki finansowe z budżetu gminy 
organizacjom społecznym przyznawane były  na podstawie konkretnych 
wniosków wcześniej opiniowanych przez Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. 
Wszyscy radni poparli zgłoszony wniosek. 
 
Radny – Marek Rożek zwrócił uwagę, że sprawa dofinansowania posiłków dla 
dzieci  była tematem posiedzenia, a takie same środki zostały zaplanowane dla 
klubu sportowego i nikt o tym wcześniej nie był poinformowany. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że wnioski o dodatkowe środki finansowe, niezaplanowane 
w budżetu gminy będą wpływały do zaopiniowania na Komisje Rady. 
 
Następnie głos zajął radny – Andrzej Kubiak, który poinformował, że nie 
dokona pomiaru szyb (wcześniej wybitych) do przystanku autobusowego, gdyż 
nie chce narażać Gminy na dodatkowe koszty w razie mylnego pomiaru.  
 
Burmistrz powiadomił, że sprawa będzie załatwiona pozytywnie. 
Dalej Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie godziny odbywania sesji 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
Za  godz. 1400 głosowało 5 radnych, natomiast 7 radnych głosowało za godz. 
1600  (nieobecny radny - Michał  Dopierała).                                           
 
Ad.11. Zakończenie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył VIII sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp.  
 
Protokołowała      Przewodniczący Rady 
 
Wiesława Wójcik     Roman Kręciołek 
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Radny – Michał Dopierała zgłosił zastrzeżenia do zapisu w § 7 ust.4. 
„Dopuszcza się lokalizację nowych liniowych urządzeń i podziemnych 
obiektów infrastruktury technicznej na terenach komunikacji nie stanowiących 
pasa drogowego obwodnicy w zakresie uzgodnionym każdorazowo z 
Dysponentem terenu i na zasadach określonych przepisami szczególnymi i 
odrębnymi”. 
 
Burmistrz wyjaśnił,  że obowiązkiem wykonawcy jest doprowadzenie 
wszystkich urządzeń infrastruktury podziemnej usytuowanej w rejonie 
obwodnicy do stanu pierwotnego. Jest to obwarowane przepisami prawa 
budowlanego, a obowiązkiem inspektora nadzoru i kierownika budowy jest 
dokonanie odbioru przebudowy tych urządzeń w obecności ich właścicieli. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie przeciwny, 1 radny  
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr VIII/  55  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
 
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) 

 
Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 

powyższej sprawie. 
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń do w/w projektu uchwały. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecny radny – Michał Dopierała). 
Uchwała Nr VIII/  56  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu. 
 
 

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
 
W tym punkcie nikt głosu nie zabrał. 
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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 14 radnych, nikt nie przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr VIII/  53  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
e) likwidacji Przedszkola Samorządowego w Studziannie 
 
Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 

powyższej sprawie. 
Radny – Mariusz Wasielewski zapytał, czy dzieci z Samorządowego 
Przedszkola w Studziannie będą uczęszczały do tego samego budynku po 
likwidacji przedszkola, jak było to wcześniej ustalone, czy też będą uczyły się w 
budynku Szkoły Podstawowej w Wycisłowie. Prosił o wyjaśnienie sprawy przez 
dyr. SP w Wycisłowie. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że  o tym zadecyduje dyrektor SP w Wycisłowie. 
 

Radna – Róża Jędrosz stwierdziła, że zapis § 1 ust. 2 „Wychowankom 
zlikwidowanego przedszkola zapewnia się kontynuację opieki przedszkolnej 
przy SP w Wycisłowie” – jest nieczytelny. Uważa, że powinno być, że opieka 
przedszkolna odbywać się będzie w Studziannie. 
 

Dyrektor SP w Wycisłowie wyjaśnił, że dopóki baza lokalowa w Wycisłowie 
nie zostanie powiększona dzieci będą uczyły się w Koszkowie i Studziannie. 
 
Przewodniczący Rady oraz Burmistrz również tak samo zadeklarowali.  
 
Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 radnych wstrzymało się od 
głosowania i 1 radny był przeciwny.   
Uchwała Nr VIII/  54  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
 

 
f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów obwodnicy miasta Borek Wlkp. 
 
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady – Marek Rożek.  
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Urzędu Miejskiego, natomiast z dniem 1 stycznia br. są pracownikami Miejsko 
– Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. 

 
Następnie radny – Marek Rożek kwestionował dofinansowanie posiłków 

dla dzieci szkolnych korzystających ze stołówek. Uważa, że utworzenie środka 
specjalnego obciążyło nasze społeczeństwo, ponieważ niemożliwa jest 
działalność stołówki szkolnej na własny rachunek. Wcześniej stołówka szkolna 
działała przy szkole i środki były zabezpieczane w budżecie szkoły. 
Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał. 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od 
głosowania, 1 radny było przeciwny. 
Uchwała Nr VIII/  51 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
 
c) przyznania  i określenia wysokości kryterium dochodowego oraz zwrotu 

wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w 
ramach zadań własnych gminy 

 
Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 

powyższej sprawie. 
 
Radny – Michał Dopierała zapytał kto zadecydował, aby dożywianie uczniów 
realizowane  w ramach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Borku Wlkp. było w formie ½ drugiego dania, a nie jak dotychczas zupa z 
wkładka mięsna. 
Burmistrz wyjaśnił, że decyzję taką podjęły osoby za to odpowiedzialne. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 5 radnych wstrzymało się od 
głosowania i  2 radnych było  przeciwnych. 
Uchwała Nr VIII/  52  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
 
 
d) upoważnienia pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Borku Wlkp. do wydawania decyzji administracyjnych 
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Dalej Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił wniosek 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku 
Wlkp. z wykonania budżetu gminy za 2002 rok, stanowi on załącznik nr  5 do 
niniejszego protokołu. 

Po czym przedstawił  uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16.04.2003 roku w sprawie wyrażenia opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp. z wykonania budżetu gminy za rok 
2001, który stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 oraz 
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała nr VIII/ 50 /2003 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
b) zmian budżetu i w budżecie miasta i gminy na rok 2003  
 
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały w 

powyższej sprawie. 
Następnie zapytał radnych czy mają uwagi do przedstawionego projektu. 

Radny – Jerzy Prałat zwrócił uwagę na fakt, że w ubiegłych latach Komisja 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego opiniowała wnioski organizacji społecznej ubiegających się o 
dofinansowanie z budżetu gminy. Dalej stwierdził, że obecnie wnioski takie nie 
były tematem posiedzenia tej komisji. 
 
 Burmistrz wyjaśnił, że środki finansowe dla poszczególnych organizacji 
społecznych zostały przyznane na podstawie złożonych wcześniej wniosków. 
 

Radny – Marek Rożek kwestionowali przyznanie środków finansowych w 
wysokości 10.000,- zł na współfinansowanie IV Ligi Klubu Sportowego.  
 Natomiast radny – Michał Dopierała prosił o wyjaśnienie dlaczego na 
oczyszczanie miasta planuje się przekazanie kwoty w wysokości 13.298 ,- zł. 
Dodał również, że mieszkańcy wsi sami sprzątają przy swoich posesjach i 
należy również do tego zobowiązać mieszkańców miasta. 

 
Burmistrz wyjaśnił, że  środki na oczyszczanie miasta to kwota na 

utrzymanie pracowników, którzy wcześniej  byli pracownikami fizycznymi 
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Po odczytaniu roty ślubowania nowo wybrany radny – Marian Łuczak 
powiedział słowo „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 
Od tej chwili na sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. obecnych było 14 radnych. 
 
Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych. 
 
Nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
 
 Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora, stanowi 
ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
 

W/w sprawozdanie przedstawił Burmistrz – Marian Jańczak, stanowi ono 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę. 
 
  Następnie Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek wręczył 
podziękowania nauczycielom Szkoły Podstawowej w Wycisłowie za 
wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ogólnopolskim 
konkursie „Ferie na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo”: 
• Małgorzacie Mróz 
• Grażynie Gogulskiej  
• oraz Róży Jędrosz 
 
 
Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
a) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 

oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. 
 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek poinformował, że 
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2002 zostało 
doręczone radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję zgodnie z 
Regulaminem Rady Miejskiej Borku Wlkp. Dalej wyjaśnił, że powyższe 
sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji Rady. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem z 
wykonania budżetu miasta i gminy Borek Wlkp. za 2002 rok. Nikt z obecnych 
na sesji nie zabrał głosu. Po czym Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad 
w/w sprawozdaniem. 
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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) 

 

 
 
Następnie prosił o przegłosowanie porządku obrad. 
 
Za przyjęciem  proponowanego porządku obrad głosowało 13 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
 
 
Ad.3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady. 
 

Przewodniczącego 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 VII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania . 
 
 
 
Ad.4. Ślubowanie nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w wyborach uzupełniających do Rady 

Miejskiej Borku Wlkp., odbytych w dniu 13 kwietnia 2003 roku wybrano – 
Mariana Łuczaka zam. Siedmorogów I.  
Nowo wybrany radny był obecny na sesji Rady, jednak przed przystąpieniem do 
wykonywania obowiązków radnego musi złożyć ślubowanie. 
 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania.  
 
 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście   
obowiązki   radnego  sprawować   godnie,   rzetelnie  
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
 
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: 
„Tak mi dopomóż Bóg”. 
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d) upoważnienia pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Borku Wlkp. do wydawania decyzji administracyjnych 

 
e) likwidacji Przedszkola Samorządowego w Studziannie 
 
f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
obwodnicy miasta Borek Wlkp. 

 
 

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
10. Wolne głosy i wnioski.  
11. Zakończenie 
 
 
 
Po czym zapytał, czy radni maja uwagi do proponowanego porządku. 
 
Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie 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). 
 
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń, po czym Przewodniczący Rady 
przedstawił porządek sesji po wprowadzonej zmianie. 
 
od 1 – 7 bez zmian 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 oraz 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. 

 
b) zmian budżetu i w budżecie miasta i gminy na rok 2003  
 
c) przyznania  i określenia wysokości kryterium dochodowego oraz zwrotu 
wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach 
zadań własnych gminy 

 
d) upoważnienia pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Borku Wlkp. do wydawania decyzji administracyjnych 

 
e) likwidacji Przedszkola Samorządowego w Studziannie 
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Protokół  Nr VIII/2003  
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 30 kwietnia 2003 roku 
w godz. od 1600 do 1900 

 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Nieobecny radny – Zygmunt Klonowski. 
Radny -  Leszek Dajewski – zrezygnował z wykonywania mandatu.  
W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej odbytych w dniu 13.04.2003 
wybrano – Mariana  Łuczaka. 
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 13 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 VII sesji Rady. 
4. Ślubowanie nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
5. Zapytania i interpelacje radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 oraz 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. 

 
b) zmian budżetu i w budżecie miasta i gminy na rok 2003  
 
c) przyznania  i określenia wysokości kryterium dochodowego oraz zwrotu 
wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach 
zadań własnych gminy 


