
Protokół  Nr XI/2019

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 28 sierpnia 2019 roku

w godz. od 1600 do 1740

W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych)  

Obecni:

Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał,  Gałczyński Jacek, Gawroński

Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr, Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak Tomasz, 

Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz.

Nieobecni radni: Florczyk Damian, Kubiak Andrzej oraz Wojciechowska Elżbieta.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:  Burmistrz Borku Wlkp. – Marek Rożek, pracownicy Urzędu

Miejskiego w Borku Wlkp., sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy - lista

obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku sesji Przewodniczący Rady udzielił głosu 

Burmistrzowi Borku Wlkp. który, złożył podziękowania oraz gratulacje paniom 

zaangażowanym w prace nad wieńcami dożynkowymi. Panie brały udział w konkursie na 

najładniejszy wieniec dożynkowy podczas obchodów Święta Plonów na Świętej Górze 

w dniu 15 sierpnia 2019 r. 

Podium, już po raz kolejny, należało do naszej Gminy. Panie z Borku Wlkp. zajęły I miejsce 

(podobnie jak w roku 2018), natomiast KGW Zalesie uplasowało się na miejscu II. Należy 

dodać, że w latach poprzednich Panie również odnosiły duże sukcesy. Od roku 2015 do 2017 

nasza Gmina, reprezentowana przez KGW Zalesie, zdobywała corocznie I miejsce.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Tomasz Pawlak, powitał wszystkich

radnych oraz gości.
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Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada jest władna do  podejmowania uchwał, 

gdyż jest zachowane quorum, po czym przedstawił porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z obrad X sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gostyńskiego;

2) zmiany uchwały Nr XXXI/199/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 lutego

2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia;

3) przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek o numerach ewid. 

671/4, 671/13, 671/20, 671/59,  671/60 obręb Borek Wlkp.;

4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Borek Wlkp. 

5) sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Zalesiu;

6) zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2019;

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania  zgłoszone na poprzedniej sesji.

9. Wolne głosy, wnioski i informacje.

10. Zakończenie.                         

                                         

Następnie Przewodniczący Rady wnioskował o wprowadzenie do porządku sesji projektów 

uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2019 – 2025;

2) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Borku Wlkp.
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Uwag nie zgłoszono.

Po czym zarządził głosowanie w/w wniosku.

Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania,  

i nikt nie  był przeciwny.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Gałczyński  Jacek,

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr,  Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz.

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Innych uwag nie zgłoszono.

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przedstawił  porządek  sesji  po
wprowadzonych zmianach.

Pkty od 1   do    6  - bez zmian

w pkt. 7.  Ppkty od 1) do 6) bez zmian

7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2019-2025;

8) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Borku Wlkp. 

pkty od 8  do 10 bez zmian

Następnie zarządził głosowanie przyjęcia w/w porządku sesji.

Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania  

i nikt nie był przeciwny.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Gałczyński  Jacek,

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr,  Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz.

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad z X sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu

z X sesji Rady Miejskiej,  która odbyła się w dniu 10 lipca 2019 roku i  był  wyłożony na

stanowisku ds. obsługi Burmistrza,  Rady Miejskiej  oraz kadr. Następnie zapytał  czy radni

zgłaszają uwagi do protokołu.

Żadnych uwag nie zgłoszono. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za  przyjęciem protokołu  z  X sesji  Rady głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Gałczyński  Jacek,

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr,  Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz.

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Wicestarosta – Janusz Sikora przedstawił w/w sprawozdanie, stanowi ono załącznik nr 6 do

niniejszego protokołu.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe  sprawozdanie  złożył  Burmistrz,  stanowi  ono  załącznik  nr  7 do  niniejszego

protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Zapytań również  brak. 

Ad. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmieniająca  uchwałę   w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu

Gostyńskiego 
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Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem, prosząc o opinię Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych – opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich – opinia pozytywna.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  zmiana  wynika  z  podania  błędnego  numeru  drogi  powiatowej  

w piśmie intencyjnym przekazanym Urzędowi Miejskiemu w Borku Wlkp. przez Starostwo

Powiatowe w Gostyniu, nie zmienia się kwota dofinansowania.

Radny Michał  Dopierała  zapytał  od kiedy rozpoczną  się  prace  na  drogach powiatowych,

kiedy będzie modernizowana droga do Jeżewa.

Wicestarosta wyjaśnił,  że prace rozpoczną się od krzyżówki k/ figury  przez  Jeżewo  do

miejscowości Jawory k/figury - nową metodą,  natomiast zakręt i droga prosta w kierunku

Borku Wlkp. -  tradycyjną metodą.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że Burmistrz obiecał, wykonać każdą drogę, jak Powiat

dołoży.

Wicestarosta stwierdził, że Gmina ma określić jaką kwotą dysponuje, wówczas wskaże, które

drogi proponuje do remontu, po uwzględnieniu sugestii Rady Miejskiej i Burmistrza.

Burmistrz odpowiedział, że ile Powiat zaproponuje, tyle Gmina dołoży.

Innych uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XI/  92 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Gałczyński  Jacek,

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr,  Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz.

2) zmiany uchwały Nr XXXI/199/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 lutego 

2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

niektóre inne składniki wynagrodzenia

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem, prosząc o opinię Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XI/ 93 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Gałczyński  Jacek,

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr,  Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz.
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3) przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek o numerach ewid.

671/4, 671/13, 671/20, 671/59, 671/60 obręb Borek Wlkp. 

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem, prosząc o opinię Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

Radny Michał Dopierała zapytał czy to jest dobry interes przejmowanie tych dróg.

Burmistrz wyjaśnił, że uchwała w tej sprawie była już wcześniej podjęta, jednak ze względu

na  zmianę  przepisów  Agencja  zwróciła  się  o  ponowne  podjęcie  uchwały.  Jeśli  chodzi  

o „interes” Burmistrz wyjaśnił, że jest to teren gminy Borek Wlkp., są to drogi osiedlowe.

Karolew  nazywa  się  wioską,  jednak  Burmistrz  uważa,  że  powinno  nazywać  się  Osiedle

Karolew. Następnie Burmistrz poinformował, że i tak Gmina musi remontować te drogi, a nie

może inwestować w coś co nie jest gminne, w związku z powyższym podjęcie uchwały jest

zasadne.  Ponadto  Burmistrz  poinformował,  że  wystąpił  również  do  Agencji  o  przejęcie

gruntów w Bruczkowie i Jeżewie. 

Innych uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XI/ 94 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Gałczyński  Jacek,

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr,  Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz.
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4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Borek Wlkp. 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem, prosząc o opinię Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 14

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XI/ 95 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Gałczyński  Jacek,

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr,  Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz.

5) sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Zalesiu

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem, prosząc o opinię Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
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Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XI /96 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Gałczyński  Jacek,

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr,  Malicki Roman, Osowicz Artur,  Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz.

6)  zmian budżetu i w budżecie na rok 2019

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem, prosząc o opinię Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt wstrzymał się od

głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 18 do

niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XI /97 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Gałczyński  Jacek,

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr,  Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz.
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7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2019 – 2025

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem, prosząc o opinię Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

W tym punkcie Burmistrz poinformował o planowanej modernizacji  drogi wojewódzkiej -

ulicy  Zdzieskiej  w  Borku  Wlkp.   Gdy  Gmina  wykona  kanalizację  deszczową  wówczas

właściciel  drogi  wyłoży  pieniądze  na  chodniki  i  na  nawierzchnię.  Została  wykonana

dokumentacja, która kosztowała 3 miliony zł, łącznie z odnową nawierzchni i chodnikami.

Po  nowych  staraniach  również  Enea  zobowiązała  się  założyć  linię  średniego  zasięgu  

i zlikwidować słupy  oraz założyć oświetlenie, jednak jest to duży zakres zadania, w związku

z tym przyjęliśmy, że Gmina przygotuje dokumentację, którą Enea później od nas odkupi,

czyli nie poniesiemy tych kosztów. Przebudowa jest planowana na lata 2021-2023. Nie mamy

tylko podpisanego porozumienia z właścicielem drogi na pokrycie kosztów budowy chodnika 

i położenia nawierzchni drogi, w tej sprawie mamy tylko wstępną zgodę. Następnie Burmistrz

poinformował,  że  całość  inwestycji  to  koszt  ok  4  milionów,  natomiast  Gminę  będzie  to

kosztowało 1 milion  800 tysięcy zł w ciągu 3 lub 4 lat, co na pewno nie zahamuje rozwoju

pozostałej części gminy. 

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 20

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XI/ 98 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:
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Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Gałczyński  Jacek,

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr,  Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz.

8) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem, prosząc o opinię Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 22

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XI/ 99 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Gałczyński  Jacek,

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr,  Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz.

Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

Brak interpelacji i zapytań na poprzedniej sesji.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.

W  tym  punkcie  Burmistrz  odniósł  się  do  artykułu  Życia  Gostynia,  gdzie  została

przedstawiona nieprawda dotycząca  wozów znajdujących się na placu należącym do wsi  

w Wycisłowie.  W artykule stwierdzono, że Burmistrz wiedział  o wyprowadzeniu wozów  

z placu, co jest nieprawdą. Burmistrz poinformował, że o tym dowiedział się po fakcie. Po
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czym  wezwał  sołtysa  wsi  do  złożenia  wyjaśnień  w tym zakresie.  Sołtys  wsi  Wycisłowo

poinformował, że odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy podjęli taką decyzję.

Część właścicieli  poprosiła  o zwrot  wozów, natomiast  część wypowiedziała  się,  że sołtys

może  zagospodarować jak  chce.  Następnie  Burmistrz  wyjaśnił,  że  wozy nie  są  na  stanie

mienia Gminy,  w związku z powyższym nie mam na to wpływu, jest to tylko dobra wola

mieszkańców.

Ponadto Burmistrz poinformował, że w internecie pod artykułami były nieprawdziwe,

obraźliwe komentarze w stosunku do mnie i kilku innych osób. W związku z czym założyłem

sprawę na policji. Policja przeprowadziła śledztwo, sprawę oddała pod osąd sądu, a sędzia

zbadał sprawę i wyraził wolę odtajnienia adresów (IP komputerów), tych którzy dokonywali

tych  wpisów.  Burmistrz  poinformował,  że  pozostałe  osoby  otrzymały  zgodę  na  wgląd  

w dokumenty - co zrobiliśmy. Obecnie znam ja i inne jeszcze osoby, których nie wymieniam

z nazwiska, bo sobie tego nie życzyły – adresy, z których te hejty pochodzą i dane tych osób.

Teraz zamierzam z powództwa cywilnego dociekać sprawiedliwości - zgodnie z art 212 KK

mam prawo - co zrobię. Wiem, że inne osoby również z powództwa cywilnego założą sprawę

tym osobom. Tak po prostu nie może być, że ktoś sobie w chwili wolnej – bo może nie do

końca oskarżam o złośliwość, wpisuje co chce i obraża innych ludzi, przedstawia nieprawdę.

Za nieprawdę niestety,  ale trzeba odpowiedzieć. Burmistrz stwierdził,  że nie poda żadnych

danych osób, które dokonywały tych wpisów do czasu wydania wyroku sądu.

Następnie  Burmistrz  przedstawił  program  „Mój  prąd”,  plakaty  zostały  rozdane

sołtysom i osobom zainteresowanym. 

Radny  Michał  Dopierała  wnioskował  o  zainteresowanie  Gminy  kartą  seniora,  prosił  

o odpowiedź na piśmie w tej sprawie na następną sesję.

Ponadto  Przewodniczący Rady zachęcił  do  udziału  w uroczystościach  z  okazji  80-  lecia

wybuchu II wojny światowej, które odbędą się w dniu 1 września br o godz. 15.00.

Innych uwag nie zgłoszono.
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Ad.10. Zakończenie.

W  związku  z  wyczerpaniem   porządku  obrad  oraz  brakiem  innych  głosów

Przewodniczący Rady – Tomasz Pawlak zakończył XI sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak
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