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odbyło się zebranie wiejskie na prośbę mieszkańców w związku  z problemem 

odprowadzenia wód gruntowych i opadowych przez łąkę Józefa Koniecznego 

zam. Wycisłowo. Następnie Burmistrz poinformował, że wszystkie propozycje 

przedstawione przez Urząd Miejski , Józef Konieczny odrzucił, natomiast sam 

podał propozycje nie do przyjęcia – wykupu problemowej łąki za kwotę 11 – 

krotną wyższą wartość.  

Dyskusja w tym temacie była bardzo burzliwa jednak nadal nie znaleziono 

rozwiązania tego problemu. 

 

Ad.9. Wolne głosy i wnioski.  

 

 Przewodniczący Rady odczytał podziękowania Dyrektor Przedszkola 

Samorządowego w Karolewie – Barbary Wawrzyniak  za pomoc przy remoncie 

drogi dojazdowej do przedszkola. 

 W tym punkcie nikt więcej głosu nie zabrał. 

 

Ad.10. Zakończenie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XIX sesję Rady Miejskiej 

Borku Wlkp.  

 

 

Protokołowała                                                           Przewodniczący Rady 
 

Wiesława Wójcik                Roman Kręciołek 
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 Radny – Kazimierz Banaś zapytał, czy właściciel wskazanej 

nieruchomości sam nie może dokonać podziału i zbyć działek jako 

budowlanych. 

Burmistrz poinformował, że właściciel nieruchomości zwrócił się do Urzędu  

o jej wykup. 

Radny – Jerzy Prałat uważa, że argumenty przedstawione przez Burmistrza 

przemawiają za wykupem nieruchomości. 

W tej sprawie nikt więcej głosu nie zabrał, wobec powyższego Przewodniczący 

Rady zarządził głosowanie projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od 

głosowania, nikt nie był przeciwny, (nieobecny radny: Mariusz Szczepaniak). 

Uchwała Nr XIX/  128 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

 

 

e) wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. 

 

Wiceprzewodnicząca – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego przegłosowano jej 

przyjęcie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i  nikt nie był przeciwny, (nieobecny radny: Mariusz Szczepaniak). 

Uchwała Nr XIX/  129 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

 

 

f) ustanowienia tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 
 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Więcej uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt był przeciwny, nikt nie 

wstrzymał się od głosowania, (nieobecni radni: Mariusz Szczepaniak). 

Uchwała Nr XIX/  130 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

  

 W związku ze złożoną interpelacją radnej – Róży Jędrosz, Burmistrz 

Borku Wlkp. wyjaśnił, że w dniu 15 marca 2004 roku we wsi Wycisłowo 
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Uchwała nr XIX/ 125 /2004 stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu. 

 

 

b) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia 

miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 

jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty 

 

Wiceprzewodnicząca – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Nikt uwag nie zgłosił, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i  nikt nie był przeciwny, (nieobecny radny: Mariusz Szczepaniak). 

Uchwała Nr XIX/  126 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

 

 

c) ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla 

pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie 

oświaty 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – 

Roman Kręciołek. 

Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionego projektu. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i  nikt nie był przeciwny, (nieobecny radny: Mariusz Szczepaniak). 

Uchwała Nr XIX/  127 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

 

 

d) wykupu nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 658/1 i 662 

położonych w Borku Wlkp. przy ul. Lisia Droga 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca – 

Regina Kot. 

W tym punkcie Burmistrz wyjaśnił, że po zapoznaniu się z uwagami komisji 

Rady dotyczącymi negatywnej opinii w sprawie wykupu nieruchomości 

gruntowej stanowiącej działkę nr 662 położonej w Borku Wlkp. przy ul. Droga 

Lisia (przy posesji Państwa Robaszyńskich) uważa, że wykup wskazanej działki 

jest korzystny dla Gminy. Dalej dodał, że teren można podzielić na trzy działki 

budowlane i sprzedać w formie przetargu. 
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W tym punkcie Burmistrz Borku Wlkp. poinformował również, że w roku 2006 

odbędą się obchody związane z 75 rocznicą koronacji obrazu Najświętszej Marii 

Panny w Borku Wlkp. na Zdzieżu, po czym wnioskował do Rady o 

zastanowienie się nad przebiegiem tej uroczystości. 

Nikt głosu nie zajął. 

 

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.  

 

 Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora, stanowi 

ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. z wykonania 

budżetu miasta i gminy za rok 2003 

 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek poinformował, że 

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2003 zostało 

doręczone radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję zgodnie ze Statutem 

Gminy Borek 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 2003 rok. Nikt z obecnych 

na sesji nie zabrał głosu. Po czym Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad 

w/w sprawozdaniem. 

 

Dalej Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku 

Wlkp. z wykonania budżetu gminy za 2003 rok, stanowi on załącznik nr  5 do 

niniejszego protokołu. 

Po czym przedstawił  uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19.04.2004 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 

2003, który stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 oraz 

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. 
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f) ustanowienia tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 

 

uchwała w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania 

Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie – została wycofana z porządku sesji. 

 

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Wolne głosy i wnioski.  

10. Zakończenie. 

 

 

 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni 

maja uwagi. 

 

W związku z brakiem uwag przedstawiony porządek sesji został przyjęty do 

realizacji. 

 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XVIII 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 XVIII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Wpłynęła interpelacja radnej – Róży Jędrosz dotycząca  udrożnienia rowu 

melioracyjnego we wsi Wycisłowo. 

 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

 

 W tym punkcie Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem wręczyli list 

gratulacyjny dyr. Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. za zajęcie II miejsca  

w ogólnopolskim konkursie „zimowa przygoda”. List gratulacyjny wręczono 

również prezesowi Uczniowskiemu Klubu Sportowego w Borku Wlkp. za 3-

letnią pracę oraz osiągane sukcesy. 

 

Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, 

które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Protokół  Nr XIX/2004 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 22 kwietnia 2004 roku 

w godz. od 1600 do 1830 

 

 

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

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponadto w sesji uczestniczył: Burmistrz Borku Wlkp., Skarbnik Gminy, 

Sekretarz Gminy, kierownicy jednostek podporządkowanych, pracownicy 

Urzędu Miejskiego, 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 14 radnych (nieobecny radny – 

Andrzej Kubiak), 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 XVIII sesji Rady. 

4. Zapytania i interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.  
 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. z wykonania budżetu 

miasta i gminy za rok 2003 

b) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia 

miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek 

organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty 

c) ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla 

pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie 

oświaty 

d) wykupu nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 658/1 i 662 

położonych w Borku Wlkp. przy ul. Lisia Droga 

e) wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. 


