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Burmistrz wyjaśnił, że wspólnicy odpowiadają do wysokości wkładów, jednak 

jeśli Spółka ogłosi upadłość Gmina straci tylko wniesiony aportem grunt. 

Następnie dodał, że Spółka nie ma kapitału zapasowego,  ma kapitał własny 

firmy, po czym poinformował, że Gmina w późniejszym czasie będzie mogła 

zmniejszyć swoje udziały poprzez ich odsprzedanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się 

od głosowania i  nikt nie był przeciwny. 

Uchwała Nr XVI/  111 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.5.  Wolne głosy i wnioski. 

 

 W tym punkcie radni poruszyli sprawę tworzonej spółki pracowniczej na 

terenie dawnego gospodarstwa rolnego w Jeżewie, które zostało przejęte przez 

Agencje Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu w związku z 

zerwana umową z dotychczasowym dzierżawcą. Radni wnioskowali o 

zwrócenie się do Agencji o wydzielenie części gruntów wchodzących w skład 

przedmiotowego obiektu, celem ich przeznaczenia do wydzierżawienia na rzecz 

miejscowych rolników indywidualnych. 

 

Ad.12. Zakończenie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XVI sesję Rady Miejskiej 

Borku Wlkp.  

 

Protokołowała                                                           Przewodniczący Rady 
 

Wiesława Wójcik                Roman Kręciołek 
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z XV 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 XV sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad.4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/101/2003 Rady 

Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie 

przystąpienia do „BIOPAL” – Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp., wniesienia aportu  

        i przeniesienia własności nieruchomości. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady - 

Roman Kręciołek.  

Następnie przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 

dnia 12.01.2004 r. orzekające nieważność uchwały Nr XIV/101/2003 Rady 

Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do 

„BIOPAL” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp., wniesienia aportu i przeniesienia własności nieruchomości, w części 

obejmującej treść § 2 ust.2, gdzie zapisano: 

 „W zamian za wniesiony aport Gmina Borek Wlkp. obejmuje 14 udziałów o 

wartości nominalnej 1.000,- zł każdy, o łącznej wartości 14.000,- zł natomiast 

nadwyżka wynikająca z przeliczenia wartości wkładu na liczbę i wartość 

udziałów- a więc kwota 21.704,00 zł - przeznaczona zostanie na kapitał 

zapasowy Spółki”. 

Dalej Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w związku z powyższym 

przedstawiono projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XIV/101/2003 Rady 

Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do 

„BIOPAL” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp., wniesienia aportu i przeniesienia własności nieruchomości  - we 

wskazanej części. 

 

Następnie Burmistrz dodał, że na podstawie uchwały zmieniającej  Gmina 

obejmie 36 udziałów o łącznej wartości 36.000,- zł, natomiast różnica z 

przeliczenia wartości wkładu na liczbę i wartość udziałów- a więc 296,00 zł 

Gmina wpłaci na rzecz Spółki. 

Radny – Marek Rożek zapytał czy spółka ma kapitał zapasowy, dalej dodał, że 

jeśli Gmina będzie miała więcej udziałów, będzie miała większy udział w 

zyskach, ale również w kosztach, jeśli będą koszty bardzo wzrastały jak Gmina 

z tym problemem sobie poradzi. 



 1 

Protokół  Nr XVI/2004 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 29 stycznia 2004 roku 
w godz. od 1600 do 1700 

 

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponadto w sesji uczestniczył: Burmistrz Borku Wlkp. 

 

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 XV sesji Rady. 

 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/101/2003 Rady Miejskiej 

Borku Wlkp. z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do 

„BIOPAL” – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Gorzowie Wlkp., wniesienia aportu i przeniesienia własności nieruchomości. 

 

5. Wolne głosy i wnioski. 

 

6.  Zakończenie. 

 

 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady  zapytał, czy radni 

maja uwagi. 

 

W związku z brakiem uwag  przedstawiony porządek sesji został przyjęty do 

realizacji. 

 

 

 

 


