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Burmistrz Roku 2004” i tym samym wzbogacenie naszej Gminy o kwotę 
50.000,- zł z przeznaczeniem na bibliotekę. 
 
Sołtys wsi Ustronie/ Dąbrówka – Sylwester Celka poruszył sprawę konieczności 
budowy zatoczki we wsi Ustronie. 
Burmistrz stwierdził, że sprawa będzie aktualna pod warunkiem zbycia gruntu 
prywatnego na rzecz Gminy pod budowę tejże zatoczki. 
 

 

Ad.9. Zakończenie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XX sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp.  
 
 
Protokołowała                                                           Przewodniczący Rady 
 

Wiesława Wójcik                Roman Kręciołek 
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od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny- Michał Dopierała). 
Uchwała nr XX/ 137 /2004 stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu. 
 

i) określenia zasad przyznania i zwrotu w części lub całości wydatków 

poniesionych na przyznany posiłek w ramach zadań własnych gminy  

 

Wiceprzewodnicząca – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
Do przedstawionego projektu nikt z obecnych nie zgłosił uwag. Wobec 
powyższego Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się  
od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny- Michał Dopierała). 
Uchwała nr XX/ 138 /2004 stanowi załącznik nr  11 do niniejszego protokołu. 
 

Ad.7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

  
 W tym punkcie Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego – 
Andrzeja Kubiaka. 
Poinformował, że Urząd Miejski w Borku Wlkp. wystosował pismo do Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w sprawie zaliczenia naszej 
gminy do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.   
W odpowiedzi uzyskaliśmy wykaz obrębów geodezyjnych w gminie z którego 
wynika, że ewentualnie  może się zakwalifikować się miejscowość Studzianna. 
Następnie zlecono wykonanie szczegółowej kwalifikacji obrębów geodezyjnych 
do ONW. W rozmowie telefonicznej uzyskaliśmy odpowiedz, że ze względu na 
pozostałe kryteria wieś Studzianna nie została zakwalifikowana. 
  
Radny – Andrzej Kubiak uznał odpowiedz za wyczerpującą. 
 
Ad.8. Wolne głosy i wnioski.  

 

 Radna – Róża Jędrosz zapytała, czy są czynione jakiekolwiek działania  
w sprawie udrożnienia przepustu na łące przez Józefa Koniecznego zam. 
Wycisłowo. 
Burmistrz poinformował, że zostało wystosowane pismo do Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o przygotowanie koncepcji 
rozwiązania powyższego problemu.  
 
 Głos zabrała również Dyrektor Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp. – 
Urszula Janowska, która podziękowała Burmistrzowi oraz osobom z tym 
związanym za zajęcie Ii miejsca w Wielkopolskim Konkursie „Najlepszy Wójt/ 
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w Borku Wlkp. Grunt ten zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania 
Gminy jest przeznaczony pod działalność usługową. 
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się  
od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny- Michał Dopierała). 
Uchwała nr XX/ 135 /2004 stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 
 
 

g) nadania imienia Zespołowi Szkół w Borku Wlkp. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady,  
po czym  przedstawił pismo dyrektora Zespołu Szkół w Borku Wlkp. dotyczące 
ogólnoszkolnego referendum w sprawie wyboru patrona szkoły.  
Wytypowano dwie kandydatury: 
Powstańców Wielkopolskich         otrzymało 240 głosów 
Generała Józefa Śmiechowskiego  otrzymał  138 głosów 
Następnie radny – Marek Rożak przedstawił krótką historię z czasów powstania 
wielkopolskiego: 10 stycznia 19919 roku odbyła się bitwa pod wiatrakami  
w Osiecznej z udziałem żołnierzy z ziemi boreckiej. 
Dalej głos zabrał dyr. Zespołu Szkół – Krzysztof Baska wyjaśniając, że było 
zgłoszonych 16 kandydatur, jednak komisja pod uwagę wzięła dwie tj. 
Powstańców Wielkopolskich oraz Generała Józefa Śmiechowskiego.  
 
W tym temacie nikt głosu nie zabrał, wobec powyższego przystąpiono  
do głosowania. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny- Michał Dopierała). 
Uchwała nr XX/ 136 /2004 stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu. 

 
 

h) uchwalenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

     w Borku Wlkp.  

 

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

 
Dyskusji w tym temacie nie prowadzono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się  
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Radny – Jerzy Prałat wypowiedział się za niepodejmowaniem na dzisiejszej 
sesji uchwały w tej sprawie. 
 
Za oddaleniem projektu uchwały w powyższej sprawie z porządku sesji 
głosowało 15 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 
przeciwny. 
 

d) nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp.  

     i  Zalesiu 

 

Wiceprzewodnicząca – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
Do przedstawionego projektu nikt z obecnych nie zgłosił uwag. Wobec 
powyższego Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się  
od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny- Michał Dopierała). 
Uchwała nr XX/ 133 /2004 stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. 
 

e) nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Maksymilianowie 

 

Powyższy projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Marek 
Rożek.  
Wyjaśnień do projektu udzielił Burmistrz stwierdzając, że na wskazanych 
nieruchomościach prywatnych jest pobudowana droga gruntowa. Jeśli grunty 
zostaną własnością Gminy, będzie prowadzona procedura pozyskania funduszy 
unijnych na budowę drogi. 
W tym temacie nikt głosu nie zabrał. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się  
od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny- Michał Dopierała). 
Uchwała nr XX/ 134 /2004 stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu. 
 
f) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
 

Burmistrz wyjaśnił, że nieruchomość wskazana w projekcie uchwały  
położona jest po przeciwnej stronie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  



 5 

na rzecz Gminy) to nie wróży jej długiej działalności. 
Uważa również, że sprawa zatrudnienia w zakładanie osób bezrobotnych ma 
bardzo duże znaczenie socjalne. 
 
Następnie głos zabrał radny – Michał Dobierała, który nie widzi „jasnego” celu 
przekształcenia zakładu gospodarczego w spółkę. 
 
Radny – Marek Rożek stwierdził, że jedyną możliwością jest jednak 
przekształcenie tego zakłada w obecnej formie i poddanie go weryfikacji.  
 
 
Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie przedstawionego  projektu 
uchwały.      
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się  
od głosowania, nikt nie był przeciwny. 
Uchwała nr XX/ 131 /2004 stanowi załącznik nr  4 do niniejszego protokołu. 
 
 
b) zmian budżetu i w budżecie 

 

Wiceprzewodnicząca – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w powyższej 
sprawie. 
Do przedstawionego projektu nikt z obecnych nie zgłosił uwag. Wobec 
powyższego Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie wstrzymał się  
od głosowania i nikt nie był przeciwny. 
Uchwała nr XX/ 132 /2004 stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu. 
 

c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Leonowie 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.  
Radny – Mieczysław Dębowiak zgłosił wniosek w sprawie oddalenia projektu 
uchwały w powyższej sprawie z porządku obrad celem ponownego 
przeanalizowania. 
Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek 
Komisji Rady. 
Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wskazana nieruchomość jest 
niezamieszkała i niszczeje, prosił o ponowne przeanalizowanie sprawy i 
podjęcie stosownej decyzji. Po czym poddał wcześniej zgłoszony wniosek pod 
głosowanie. 
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miesiącach będzie niewydolna. Dodał również, że po przekształceniu zakładu 
w jedna spółkę istnieje możliwość wyłączenia określonej działalności. 

 
• Przy przekształcaniu zakładu wszystkie zobowiązania i należności 

przechodzą na spółkę.  
 
 
Następnie radni prosili o wyjaśnienie następujących spraw: 
Radny – Kazimierz Banaś  zapytał, czy była wykonywana stymulacja dotycząca 
stanu zatrudnienia w utworzonej spółce. 
Kazimierz Łątkowski wyjaśnił, że wszyscy dotąd zatrudnieni przechodzą  
do spółki na dotychczasowych warunkach. Po przekształceniu zostanie 
dokonana analiza, jednak zatrudnienie musi być zgodne z wymogami 
bezpieczeństwa (przepisami BHP).  
 
Kolejne pytanie zadał radny – Marek Rożek, wnioskując o wyjaśnienie kto 
stanowi władze spółki, kto ustala ceny za wodę i ścieki. 
 
Odpowiedzi udzielił  dyr. Business Expert wyjaśniając, że władze spółki 
stanowią: 
1) Zgromadzenie Wspólników  
2) Rada Nadzorcza (powołuje ją Zgromadzenie Wspólników i składa się z 3 

osób) 
3) Zarząd Spółki (jest jednoosobowy)  
Dalej dodał, że ceny za dostarczenie wody oraz odprowadzenie ścieków ustala 
nadal Rada Miejska. Jeśli Rada ustali ceny te poniżej kosztów będzie musiała 
zrekompensować straty spółce. 
 
Burmistrz zapytał, czy Business Expert udzieli pomocy Gminie jeśli zdecyduje 
się na wydzielenie określonej działalności ze spółki. Następnie prosił  
o wyjaśnienie co dzieje się wówczas z pracownikami tam zatrudnionymi. Dalej 
prosił  o wyjaśnienie czy można  teraz przekształcić zakład w dwie spółki oraz 
jaki byłby koszt późniejszego przekształcenia jednej w dwie spółki. 
 
Dyr. Spółki wyjaśnił, że jeśli będzie potrzeba wyłączenia jakiejkolwiek 
działalności ze spółki to na pewno takiej pomocy udzieli Business Expert, dodał, 
że jeśli zostanie odłączona określona działalność wówczas tam zatrudnieni 
pracownicy również odchodzą. 
Po czym wyjaśnił, że późniejszy podział jednej spółki w dwie, to dość duży 
koszt, a jeśli ta druga spółka zajmowała by się głównie działalnością 
gospodarczą (utrzymaniem zieleni i czystości w mieście oraz innymi pracami  
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Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Nie wpłynęła żadna interpelacja . 
Radny – Andrzeja Kubiak zapytał czy Gminy Borek Wlkp. wystąpienia  
do Instytutu w Puławach o zaliczenie obszaru gminy do obszarów o trudnych 
warunkach zagospodarowania. 
Więcej zapytań nie zgłoszono. 
 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) przekształcenia Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku 

Wlkp. w jednoosobową spółkę z ograniczona odpowiedzialnością  

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek  przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie. 
Następnie głos zabrał Dyrektor ds. organizacyjnych Business Expert z Poznania 
- Kazimierz Łątkowski, który wyjaśnił, że na zlecenie Gminy Borek Wlkp. 
została dokonana analiza bilansowa oraz prawno - organizacyjna Miejsko – 
Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp.  
 
W dalszej części omówił problemy dotyczące: 
  
• Wg ustawy o gospodarce komunalnej Gmina  może tworzyć: 
1) zakład budżetowy – który w swoich kosztach nie posiada amortyzacji i nie 

odkłada środków finansowych na odtworzenie majątku 
 
 
2) lub spółkę prawa handlowego – która posiada w kosztach odpis 

amortyzacyjny 
 
• Uważa, że przekształcenie zakładu w spółkę jest niezbędne, ponieważ Gmina 

przejmuje bardzo duży majątek (oczyszczalnia ścieków). 
 
• Wiodącą rolę w Zakładzie Gospodarczym pełnią wodociągi i kanalizacja. 

Poza tym utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości, prowadzenie wysypiska  
oraz różne inne prace na rzecz gminy.  

 
• Proponuje przekształcenie zakładu w jedną spółkę, ponieważ, przy 

rozdzieleniu na działalność wodociągowo – kanalizacyjną  i działalność 
gospodarczą (zieleń, utrzymanie porządku itp.), ta druga spółka po 3 – 4 
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g) nadania imienia Zespołowi Szkół w Borku Wlkp. 
h) uchwalenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku 

Wlkp.  
i) określenia zasad przyznania i zwrotu w części lub całości wydatków 

poniesionych na przyznany posiłek w ramach zadań własnych gminy 
 
7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
8. Wolne głosy i wnioski.  
9. 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. Referat okolicznościowy Przewodniczącego Rady Miejskiej  

           Borku Wlkp. 

 

 Powyższy referat przedstawił Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, 
stanowi on załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Następnie Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli listy gratulacyjne 
nauczycielce przyrody Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.  – Krystynie 
Wawrzyniak, oraz nauczycielce Szkoły Podstawowej w Wycisłowie – Eugenii 
Dratwiak za społeczne zaangażowanie w kształtowaniu wśród dzieci  
i młodzieży oraz społeczności  lokalnej prawidłowych postaw ekologicznych. 
 
Podziękowanie  za wspieranie sportu w zakresie piłki nożnej otrzymali również 
Wojciech Mróz (nie był obecny na sesji), Piotr Kędzia oraz Marian Jędryczka 
zam. Borek Wlkp. 
 
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z XIX 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 XIX sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
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Protokół  Nr XX/ 2004 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 29 czerwca 2004 roku 

w godz. od 1000 do 1330 

 

 
W sesji uczestniczyło 15 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 i gminy. Po za tym w sesji uczestniczył Dyrektor ds. 
organizacyjnych Business Expert z Poznania Kazimierz Łątkowski  - 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 15 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. Referat okolicznościowy Przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady. 
5. Zapytania i interpelacje radnych. 
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) przekształcenia Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku 
Wlkp. w jednoosobową spółkę z ograniczona odpowiedzialnością (punkt 
dodatkowy wprowadzony na posiedzeniach Komisji Rady) 

b) zmian budżetu i w budżecie 
c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Leonowie 
d) nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp. i  Zalesiu 
e) nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Maksymilianowie 
f) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp. (punkt 
dodatkowy wprowadzony i omawiany  na posiedzeniach Komisji Rady) 


