
Protokół Nr XLII/2006
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 29 czerwca 2006 roku
w godz. od 1600 do 1930

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (nieobecni radni: Irena Rozwora 
oraz Zygmunt Klonowski.
W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Sekretarz 
Gminy– Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, kierownicy 
jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, 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 13 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji wg zaproszeń wysłanych 
do radnych oraz gości.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady.
4. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie
b) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borek 

Wlkp. za pierwsze półrocze roku budżetowego
c) zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych 
należności i wskazania organów do tego uprawnionych
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d) powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Borku Wlkp.
e) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.
f) zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Borek Wlkp.
g) wykupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 160/5 i 160/7 

położone w Borku Wlkp.
h) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej 

dla uczniów
i) wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do utworzenia Zakładu 

Aktywizacji Zawodowej
j) nadania statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku 

Wlkp.
k) utworzenia dwuletniego uzupełniającego liceum dla absolwentów 

zasadniczej szkoły zawodowej

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
10.Rozpatrzenie pisma dotyczącego umorzenia śledztwa w sprawie 

poświadczenia nieprawdy w dokumentach termomodernizacji zespołu 
budynków Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.

11.Wolne głosy i wnioski. 
12.Zakończenie.

Po czym  poinformował, że do porządku sesji dodaje się następujące punkty:
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
l) nadania statutu Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
ł) nadania statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
w Borku Wlkp.
m) utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Borku Wlkp.
n) ustanowienia sztandaru gminy Borek Wlkp.
o)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Borek Wlkp. 
p)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.
Dodał także, że pkt. wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do 
utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej został pozostawiony do dalszej 
analizy na posiedzeniach komisjach Rady.

P czym przedstawił harmonogram sesji po wprowadzonych zmianach:

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie
b) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borek 

Wlkp. za pierwsze półrocze roku budżetowego
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c) zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych 
należności 

    i wskazania organów do tego uprawnionych
d) powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Borku Wlkp.
e) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.
f) zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Borek Wlkp.
g) wykupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 160/5 i 160/7 

położone w Borku Wlkp.
h) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej 

dla uczniów
i) nadania statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku 

Wlkp.
j) nadania statutu Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
k) nadania statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 

w Borku Wlkp.
l) utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Borku Wlkp.
ł)ustanowienia sztandaru gminy Borek Wlkp.
m) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp. 
n) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

Następnie zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego harmonogramu.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.
W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do 
realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLI 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 XLI sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XLII 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 XLII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora, stanowi ono 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Do złożonego sprawozdania nie zgłoszono żadnych uwag.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp.

Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak przedstawiła sprawozdanie powyższe 
sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Sołtys wsi Dąbrówka – Sylwester Celka wnioskował o naprawę drogi 
w Ustroniu.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że modernizacja dróg będzie realizowana.
Sołtys wsi Grodnica – Roman Antczak wnioskował o remont drogi Koszkowo – 
Grodnica.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wskazana droga jest zaliczona do dróg 
powiatowych.
Innych uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

W dalszej części tego punktu Przewodniczący Rady wraz z Dyrektorem Zespołu 
Szkół w Borku Wlkp. – Krzysztofem Baską wręczyli nagrodę absolwentowi ZS 
w Borku Wlkp. – Robertowi Ochlińskiemu za uzyskanie najwyższego wyniku 
(94 na 100 max) w egzaminie gimnazjalnym oraz wysokiej średniej ocen z 
wszystkich przedmiotów nauczania (5,21). 

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu i w budżecie
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek.
Do przedstawionego projektu radni nie zgłosili żadnych uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu 
uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
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Uchwała Nr XLII/ 290 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.

b) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
    Borek Wlkp. za pierwsze półrocze roku budżetowego

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

Uwag nie zgłoszono w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLII/ 291 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.

c) zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się  
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu 
tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych

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

Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń, wobec powyższego przystąpiono do 
głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLII/ 292 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.

d) powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Borku Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca 
Rady – Regina Kot.
Przewodniczący Rady poinformował, że podjęcie w/w uchwały w powyższej 
sprawie jest konieczne ponieważ w czasie zwolnienia lekarskiego Burmistrza 
nie ma w Urzędzie osoby uprawnionej do podpisywania dokumentów Urzędu 
Stanu Cywilnego.
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLII/ 293 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.

e) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek 
Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLII/ 294 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.

f) zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Borek Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.
Następnie Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Wojewoda Wielkopolski po 
zweryfikowaniu propozycji planu aglomeracji Borek Wlkp. przedstawionego 
w uchwale Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 2005 r. przedłożył nowy projekt 
w związku z uzyskaniem negatywnej opinii Departamentu Zasobów Wodnych 
Ministerstwa Środowiska. W ramach procedury wyznaczania aglomeracji na 
terenie Wielkopolski ustalono, że obliczony wskaźnik długości sieci dla 
planowanych sieci mieszkańców  docelowo obsługiwanych przez tę planowaną 
sieć wynosi średnio dla miejscowości objętych aglomeracją Borek Wlkp. 65 
mk/km  i jest mniejszy niż wskaźnik długości sieci określony w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska tj. nie mniej niż 120 mieszkańców na 1 km sieci. 
W związku z powyższym wszystkie miejscowości oprócz Borku Wlkp. oraz 
Jeżewa, które leży na terenie „Krzywińsko – Osieckiego obszaru krajobrazu 
chronionego” zostały poza aglomeracją.

Radny – Michał Dopierała zapytał co dalej z budową planowanej linii 
kanalizacyjnej we wsi Skoków, jeśli miejscowość ta została wykluczona z Planu 
Aglomeracji.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że decyzja Wojewody częściowo tylko 
ogranicza dostęp do środków unijnych (Programu Norweskiego), Gmina będzie 
ubiegała się o dotacje z innych funduszy europejskich, aby tę inwestycję 
realizować. 
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Innych uwag brak.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania,  2 radnych było przeciwnych.
Uchwała Nr XLII/ 295 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu.

g) wykupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 160/5 i 160/7 
położone w Borku Wlkp.

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania,  i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLII/ 296 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11
do niniejszego protokołu.

h) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej  
dla uczniów

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania,  i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLII/ 297 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12
do niniejszego protokołu.

i) nadania statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
     w Borku Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca 
Rady – Regina Kot.
Do przedstawionego projektu radni nie zgłosili żadnych uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu 
uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania,  i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLII/ 298 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13
do niniejszego protokołu.
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j) nadania statutu Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania,  i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLII/ 299 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13
do niniejszego protokołu.

k) nadania statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 
Szkół w Borku Wlkp.

Powyższy projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina 
Kot.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu, wobec powyższego 
przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania,  i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLII/ 300 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14
do niniejszego protokołu.

l) utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rady 
zgłoszono wniosek dotyczący utworzenia liceum profilowanego.
Dyrektor ZS w Borku Wlkp. – Krzysztof Baska stwierdził, że liceum 
ogólnokształcące utworzono odpowiadając na zapotrzebowanie osób, które 
ukończyły zasadniczą szkołę zawodową i chcą uzyskać średnie wykształcenie.

Radny – Marek Rożek proponował rozważenie w przyszłości utworzenia profilu 
informatycznego lub spożywczego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania,  i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLII/ 301 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 15
do niniejszego protokołu.
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ł) ustanowienia sztandaru gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania,  i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XLII/ 302 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 16
do niniejszego protokołu.

m) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Borek Wlkp. 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Biblioteka Publiczna w 2005 r. uzyskała wynik 
finansowy minus 7.327,09. Strata ta wynika z odjęcia rozchodów od 
przychodów w danym roku, a pokryta została z dochodów z roku poprzedniego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania,  i nikt nie był przeciwny(nieobecny radny – Mieczysław 
Dębowiak).
Uchwała Nr XLII/ 303 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 17
do niniejszego protokołu.

n) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca 
Rady – Regina Kot.
Skarbnik Gminy poinformowała, że MGOK w 2005 r. uzyskał wynik finansowy 
minus 203,26. Strata ta wynika z odjęcia rozchodów od przychodów w danym 
roku, a pokryta została z dochodów z roku poprzedniego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania,  i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny – Mieczysław 
Dębowiak).
Uchwała Nr XLII/ 304 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 18
do niniejszego protokołu.
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Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Na zgłoszono żadnych interpelacji.

Ad.10. Rozpatrzenie pisma dotyczącego umorzenia śledztwa w sprawie 
poświadczenia nieprawdy w dokumentach termomodernizacji zespołu 
budynków Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił postanowienie o umorzeniu 
śledztwa z dnia 16 maja 2006 r. mł.asp. Radosława Borowczyka z  Komendy 
Powiatowej Policji w Gostyniu, po rozpatrzeniu materiałów w sprawie 
poświadczenia nieprawdy w dokumentach termomodernizacji zespołu 
budynków szkolnych Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. przez 
funkcjonariusza publicznego, w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. tj. 
przestępstwo z  art.271§1 kk, wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion 
czynu zabronionego.

Po czym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Banaś 
poinformował, że Komisja Rewizyjna sprawę analizowała szczegółowo na 
swoich posiedzeniach w dniu 14, 19 i 29 grudnia 2005 r. i Komisja stwierdziła 
ten sam fakt, co Prokuratura Rejonowa w Gostyniu. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej stwierdził, że fakt zgłoszenia sprawy do prokuratury przedstawił zły 
wizerunek pracowników Urzędu.

Następnie głos zabrał Marian Ginter – były pracownik Urzędu Miejskiego 
informując, że termomodernizacja miała pozwolenie na budowę dlatego, że była 
zmiana systemu ogrzewania i kotłowni, w innym przypadku wymagane byłoby 
tylko zgłoszenie robót. W związku z powyższym Powiatowy Inspektor Nadzoru 
musiał dokonać rutynowej kontroli celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. Został sporządzony protokół niektórych robót. 
Dodał także, że przy termomodernizacji szkoły była również realizowana 
zmiana systemu ocieplenia sufitu (tylko z jego inicjatywy) bloku głównego 
i żywieniowego, w uzgodnieniu z projektantem i inspektorami nadzoru, 
w wyniku której zaoszczędzono 123 tys. zł. Zadanie to wykonał podwykonawca 
i tą kwotą obciążył generalnego wykonawcę. Zdaniem byłego pracownika 
Urzędu wskazane oszczędności generalny wykonawca otrzymał w prezencie, 
a środki te były planowane na przerobienie wszystkich sanitariatów w szkole 
oraz demontaż komina. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że postępowanie w sprawie zostało umorzone. 
W piśmie tym prokuratura stwierdza, że „ w dniu 17.08.2005 r. dokonano 
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przeglądu odbiorowego inwestycji i nie wnoszono żadnych uwag co do stanu 
faktycznego........ Zebrana komisja odbiorcza, w dniu 26.08.2005 r. 
w sporządzonym protokole przez Mariana Gintra, nie wpisała żadnych 
adnotacji, na temat ewentualnych usterek lub niedociągnięć w wykonanych 
pracach przez firmę Energy Investors. ...... Faktem jest, że na dzień rozpoczęcia 
odbioru były drobne usterki i nie doróbki, które wymagały usunięcia np. braki 
izolacji  c.o., nie pomalowane części rurociągów, ale w tym przypadku nie może 
być mowy o jakimkolwiek przeciwwskazaniu do odbioru generalnego 
przedmiotowego obiektu”. Przewodniczący Rady dodał także, że jest bardzo 
duża rozbieżność w wyjaśnieniach i wnioskował do członków komisji odbioru 
inwestycji o wyjaśnienie.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Banaś, 
który poinformował, że w dniu 17 czerwca 2005 r. członkowie Komisji 
Rewizyjnej byli w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. W spotkaniu tym wzięli 
również udział inspektorzy nadzoru oraz Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak. 
Na spotkaniu tym rozważano możliwość wybudowania schodów dla 
niepełnosprawnych, jednak stwierdzono, że nie ma środków na to zadanie, 
mimo iż było po dociepleniu stropodachu i jak stwierdza dziś były pracownik 
Urzędu,  były oszczędności, o których nikt o tym w tamtym czasie nie 
wspomniał.

Przewodniczący Rady dodał, że szanuje zdanie innych osób, mimo różnych 
wypowiedzi, jednak uważa, że przy realizacji Gminnych inwestycji należy 
wspierać się, a nie „podkładać sobie nogi”. Dodał także, że część społeczeństwa 
zarzuca Radzie, że przy realizacji inwestycji jest dość duży udział kredytów, 
jednak Przewodniczący uważa, że wykonane w ostatniej kadencji Rady 
Miejskiej inwestycje są dla dobra Gminy. 

Radny – Tomasz Pawlak poinformował, że w wyniku zgłoszenia do prokuratury 
oprócz przeszukania Urzędu i biura Rady Miejskiej była również wykonana 
rewizja mieszkania prywatnego Sekretarz Gminy – Elżbiety Pawlak. Zdaniem 
radnego jego dobro prywatne i dobro jego pracodawcy zostało „zniehańbione”. 
Radny stwierdził, że Rada Miejska nie jest komisją śledczą, a zeznania byłego 
pracownika Urzędu – Mariana Gintra nie powinny mieć tutaj miejsca i są 
bezpodstawne.

Następnie radny – Michał Dopierała uważa, że wynik postanowienia 
prokuratury powinny być podstawą do przeproszenia pokrzywdzonych osób, 
a przede wszystkim Sekretarz Gminy – Elżbiety Pawlak. Dodał także, że nie 
rozumie działania  Mariana Gintra. 

Po czym były pracownik Urzędu Miejskiego - Marian Ginter stwierdził, że nie 
spotkał się jeszcze w swojej „40 - letniej karierze” z taką sytuacją, aby 
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zamawiający w tak zajadły sposób bronił interesów wykonawcy. Dodał także, że 
sprawa ta ciągła się już od dawna, a przekrętem było już  to, że projektant 
występował jako oferent,  oferent występował jako wykonawca, a wykonawca 
występował jako kierownik budowy, co w myśl przepisów o zamówieniach 
publicznych powinno być wykluczone.

Głos zabrała także Sekretarz Gminy, która stwierdziła, że Marian Ginter 
oszukiwał Urząd przez wiele lat jako pracownik, projektował prywatne rzeczy, 
ukradł karton dokumentów z Urzędu. Zarzuciła Marianowi Gintrowi, że zgłosił 
donos do prokuratury, a o wskazanych oszczędnościach nie wspomniał w czasie 
kiedy one wystąpiły. Dodała także, że Marian Ginter nie poinformował 
o odbiorze zadania, tylko podłożył jej w pośpiechu protokół odbioru inwestycji 
do podpisu. Protokół ten był sfałszowany, poprzez przekreślenie daty odbioru na 
2 grudnia 2006 r. po podpisaniu już przez inwestora i wszystkich członków 
komisji. Sekretarz Gminy stwierdziła, że naruszenie jej dobra prywatnego 
poprzez rewizję mieszkania, oszustwa Mariana Gintra dokonywane w Urzędzie 
nie zostaną mu darowane. Poinformowała także, że jako osoba poszkodowana 
miała wgląd w akta sprawy w prokuraturze, po czym zwróciła się do radnego – 
Marka Rożka z pytaniem dlaczego dołączył się do tej sprawy nie informując 
Rady Miejskiej.

Radny – Michał Dopierała stwierdził, że skoro prokuratura umorzyła śledztwo, 
nie ma winy i nie można sprawy toczyć dalej.

Po czym Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek poinformował, że 
cyt. ”zostałem powiadomiony jako radny przez pracownika o fakcie, a następnie 
poproszony o nie informowanie Rady do czasu zgłoszenia przez prokuraturę. 
Policja pouczyła manie, że w tej kwestii nie wolno mi zabierać głosu ponieważ 
jest prowadzone śledztwo. Uważałem osobiście, że jedno pismo winna dostać 
prokuratura, a drugie Rada Miejska. W zeznaniach na prokuraturze 
potwierdziłem sprawę z 2004 roku, została przeprowadzona kontrola przez 
komisję z Leszna. Nie wnikałem kto był szefem tego biura, jednak dziś mogę 
już powiedzieć, że żona i mąż mieli już tutaj pracę między innymi 
komputeryzację Gminy za 10.500 zł, kiedy można było to wykonać za 2.000 zł. 
Jako radny w 2004 r. miałem uwagi do przetargu na termomodernizację szkoły 
i zakończyłem tę sprawę. Jako radny, kiedy otrzymał informację, że Sekretarz 
Gminy – Elżbieta Pawlak zmuszała inspektorów z Kalisza (których nazwisk nie 
zna) do podpisania protokołu nie z tą datą, która była, oraz o tym, że został 
sporządzony aneks do umowy z datą 2.12.2005 r. co spowodowało, że za każdy 
dzień zwłoki Gmina otrzyma od inwestora ok. 4.600 zł, co stanowiło kwotę ok. 
400.000 zł. Uważam, że  jeśli taki fakt miał miejsce czuł się  zobowiązany zająć 
się tą sprawą, ponieważ jest to działanie na niekorzyść Gminy i złożył zeznanie 
także w sprawie z 2004 r.”- koniec cytatu
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W dalszej części sesji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Banaś 
zapytał Przewodniczącego Rady jakie sankcje zastosuje wobec 
Wiceprzewodniczącego Rady – Marka Rożka, który „wyprowadza dokumenty 
z Urzędu”.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w tej sprawie nie posiada kompetencji. 
Dodał, że z tego tytułu powinien być ukarany pracownik Urzędu, który takie 
dokumenty wydaje.

W dyskusji zabrał głos następnie radny – Michał Dopierała, który stwierdził, że 
sprawa ta wynika z konfliktu dwóch osób do Sekretarz Gminy i godzi w dobre 
imię Rady Miejskiej.

Sekretarz Gminy wnioskowała o zakończenie tej dyskusji, dodała także, że w tej 
sprawie bardzo ucierpiała i jeżeli Marian Ginter nie przeprosi jej publicznie 
pójdzie z tą sprawą dalej.

Marian Ginter wyjaśnił jeszcze , że o wspomnianych oszczędnościach przy 
termomodernizacji sygnalizował od maja 2005 r. Burmistrzowi, a w czerwcu 
2005 r. przekazał szczegółowe wyliczenia.
Po czym Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek stwierdził, że 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Banaś wysunął przeciwko 
niemu zarzut niesłuszny  ponieważ żadnych dokumentów publicznie nie 
wykorzystywał. W 2004 r. otrzymał od Sekretarz Gminy dokumenty, które były 
analizowane na posiedzeniach Rady, jednak na policję żadnego dokumentu nie 
przedstawiał. Wiceprzewodniczący dodał także, że w sprawie 
termomodernizacji nie posiadał żadnych dokumentów tylko miał do nich wgląd.

Następnie radny – Kazimierz Banaś wnioskował o zakończenie tematu, co 
wszyscy radni obecni na sali poparli. Radny uważa także, że postanowienie 
prokuratury o umorzeniu śledztwa w w/w sprawie należy podać do publicznej 
wiadomości.

Na tym dyskusję w tej sprawie zakończono.

Ad.11.Wolne głosy i wnioski. 

Przewodniczący Rady podziękował wszystkich za włączenie się 
w organizację uroczystości 75 lecia koronacji Matki Bożej Pocieszenia w Borku 
Wlkp., która odbędzie się w dniu 2 lipca br.
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Ad.12. Zakończenie.
  

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik           Roman Kręciołek
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