
 7 

zł. Jeśli środki te nie zostaną zabezpieczone w br. to sprawa budowy obwodnicy 
zostanie odroczona na kilka lat. 
 Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek zaproponował wyemitowanie 
obligacji gminnych z możliwością wykupu przez mieszkańców, w pakietach 
1.000,- lub 2.000,- zł. 
W tym temacie nikt więcej głosu nie zabrał. 
 Następnie głos zabrał Eugeniusz Bindrowski zam. Borek Wlkp., który 
poinformował, że w sąsiedztwie jego domu znajduje się boisko sportowe. Dzieci 
tam przebywające używają bardzo brzydkich słów. Prosił Burmistrza o zajęcie 
się sprawą. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że odpowiedzialność za wychowanie dzieci 
ponoszą rodzice i nauczyciele, po czym poinformował Radę, że radny – Mariusz 
Wasielewski złożył pisemną rezygnacje z funkcji radnego Rady Miejskiej.  
 
  
Ad.10. Zakończenie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył X sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp.  
 
Protokołował      Przewodniczący Rady 
 
Mirosław Kanafa     Roman Kręciołek 
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Następnie radny – Kazimierz Banaś wnioskował o poszerzenie apelu o 
ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz  o wyznaczenia miejsca dla pieszych 
między szkołą, a kościołem w miejscowości Zimnowoda. 
 
Dalej sołtys wsi Dąbrówka – Sylwester Celka zgłosił wniosek również o 
ograniczenie prędkości w tej miejscowości. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady – Marek Rożek stwierdził, że w Borku Wlkp. na ul. 
Zdzieskiej powinien być znak „zakaz zatrzymywania się i postoju”. 
 
Następnie o głos poprosiła mieszkanka Borku Wlkp. – Kazimiera Szymczak, 
która wnioskowała o założenie na drogach wewnętrznych miasta chobków, jak 
również poinformowała o braku oświetlenia ulic od ul.Pogorzelskiej do 
Karolewa. 
 
 W związku z powyższymi uwagami Przewodniczący Rady stwierdził, że 
wszystkie wnioski powinny być szczegółowo przeanalizowane na posiedzeniach 
Komisji Rady, po czym zostanie wypracowany apel dla miasta i gminy Borek 
Wlkp. 
 
Za oddaleniem apelu w sprawie ograniczenia prędkości ruchu drogowego  do 
40km/h  w miejscowości Borek Wlkp. na ul. Zdzieskiej oraz Koźmińskiej w 
mieście Borek Wlkp. głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny. 
 
 
Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
 
W tym punkcie nikt głosu nie zabrał. 
 
 
Ad.9.Wolne głosy i wnioski.  
 
 W tym punkcie Kazimiera Szymczak – zam. Borek Wlkp. wnioskowała o 
naprawę chodników na ul. Sportowej w kierunku ul. Dworcowej. 
Wyjaśnień udzielił Burmistrz, który stwierdził, że jest to droga powiatowa, 
wobec powyższego nie jest to zadanie naszej gminy.  

Następnie sołtys wsi Dąbrówka wnioskował o naprawę drogi w Ustroniu 
oraz drogi Ustronie – Zalesie. 
Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał. 
 Dalej Burmistrz wyjaśnił, że najważniejszym zadaniem  gminy obecnie 
jest budowa obwodnicy, na ten cel konieczne są środki w wysokości 600.000,-
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Uchwała Nr X/ 70 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
e) powołania radnego Mariana Łuczaka w skład Komisji Rewizyjnej 
 

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
 
Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżenia. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecny radny: jw.)  
Uchwała Nr X/  71 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
 
f) przejęcia nieruchomości gruntowych  od Skarbu Państwa – Starostwo 
Powiatowe w Gostyniu 

 
Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 

powyższej sprawie. 
 

Burmistrz – Marian Jańczak wyjaśnił, że jest to nieruchomość zabudowana 
nieczynnym młynem, na której ma być pobudowana sala środowiskowo – 
sportowa. 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek wnioskował o wyjaśnienie, czy w 
przyszłości nie wystąpią roszczenia właścicieli. 

Burmistrz wyjaśnił, że zostanie podpisane szczegółowe porozumienie z 
właścicielami, a w przyszłości wykupienie gruntu.  

 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i   nikt nie był przeciwny (nieobecny radny j.w.) 
Uchwała Nr X/  72 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.7.  Apel w sprawie ograniczenia prędkości ruchu drogowego  do 40km/h  
w miejscowości Borek Wlkp. na ul. Zdzieskiej oraz Koźmińskiej w mieście 
Borek Wlkp. 
 
 Powyższy apel przedstawił Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek. 
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Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania i  1 radny był przeciwny. 
Uchwała Nr X/  68 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę 
Borek Wlkp. 

 
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady – Marek Rożek.  
 

O udzielenie głosy poprosiła Dyrektor Przedszkola Samorządowego – 
Barbara Wawrzyniak, która poinformowała Radę o dewastacji parkanu oraz 
placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu. W związku z powyższym 
wnioskowała o przyznanie środków finansowych na ten cel, ponieważ z dniem 1 
września br. przedszkole nie będzie mogło prawidłowo funkcjonować. 
 
Przewodniczący Rady prosił o szczegółowe przeanalizowanie sprawy na 
posiedzeniach Komisji oraz zajęcie odpowiedniego stanowiska, po czym 
zarządził głosowanie projektu uchwały w powyższej sprawie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,  nikt nie był przeciwny, 2 
radnych  wstrzymało się od głosowania. 
Uchwała Nr X/  69 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu.   
 
Po głosowaniu powyższej uchwały salę posiedzeń opuścił radny – Tomasz 
Pawlak. 
 
d) powołania radnego Mariana Łuczaka w skład Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska 

 
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady – Marek Rożek.  
Uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania,  nikt nie był przeciwny (nieobecny radny – Tomasz Pawlak). 



 3 

 
Ad.3. Przyjęcie protokołu z IX 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 IX sesji Rady głosowało 12 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. 
Radni przyjęli przedstawione sprawozdanie. 
 
 
Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
a) zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003  
 

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

Następnie zapytał radnych czy mają uwagi do przedstawionego projektu. 
 
Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i  nikt nie był przeciwny. 
Uchwała Nr X/  67 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 
b) likwidacji Przedszkola Samorządowego w Studziannie 
 

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
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7. Apel w sprawie ograniczenia prędkości ruchu drogowego  do 40km/h  w 
miejscowości Borek Wlkp. na ul. Zdzieskiej oraz Koźmińskiej w mieście 
Borek Wlkp. 

 
 
8.  Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
9. Wolne głosy i wnioski.  
10. Zakończenie 
 
 
Następnie Przewodniczący Rady wnioskował o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych  od 
Skarbu Państwa – Starostwo Powiatowe w Gostyniu, natomiast wykreślenie 
projektu uchwały w sprawie utrzymania trzech klas pierwszych w Szkole 
Podstawowej w Borku Wlkp. w roku szkolnym 2003/2004 w związku ze 
złożonym pisemnym wyjaśnieniem dyrektora tejże szkoły. 
Po czym zapytał, czy radni maja uwagi do proponowanego porządku. 
 
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń, po czym Przewodniczący Rady 
przedstawił porządek sesji po wprowadzonej zmianie. 
 
od 1 – 5 bez zmian 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2003 
b) likwidacji Przedszkola Samorządowego w Studziannie 
c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Borek 

Wlkp. 
d) powołania radnego Mariana Łuczaka w skład Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 
e) powołania radnego Mariana Łuczaka w skład Komisji Rewizyjnej 
f) przejęcia nieruchomości gruntowych  od Skarbu Państwa – Starostwo 

Powiatowe w Gostyniu 
 
Od 7 do 10 również bez zmian. 
 
Następnie prosił o przegłosowanie porządku obrad. 
 
Za przyjęciem  porządku obrad głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i 
nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty. 
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Protokół  Nr X/2003  
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
odbytej w dniu 17 lipca 2003 roku 

w godz. od 1600 do 1930 
 

 
W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Nieobecni radni – Michał Dopierała, Jerzy Prałat oraz Mariusz Wasielewski. 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp., Skarbnik Gminy, 
Sekretarz Gminy, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i 
przedszkoli, radni powiatowi,  sołtysi oraz mieszkańcy miasta  - 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 12 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 IX sesji Rady. 
4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2003 
b) likwidacji Przedszkola Samorządowego w Studziannie 
c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Borek 

Wlkp. 
d) powołania radnego Mariana Łuczaka w skład Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 
e) powołania radnego Mariana Łuczaka w skład Komisji Rewizyjnej 
f) utrzymania klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. w roku 

szkolnym 2003/2004 
 


