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

odbytej w dniu 21 września 2006 roku
w godz. od 1600 do 1800

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, nieobecny radny Andrzej 
Kubiak.
W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Sekretarz 
Gminy– Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, kierownicy 
jednostek podporządkowanych, 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, 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 XLIII sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie

b) procedury uchwalania budżetu gminy Borek Wlkp. oraz rodzaju 
     i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu gminy

c) powierzenia organowi wykonawczemu gminy uprawnienia do określenia 
wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej
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wprowadzony i omówiony na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu
d) wniesienia mienia w formie aportu do Spółki „Borecki Zakład Wodociągów 
     i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 

8.  Informacja  Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania placówek 
oświatowych do nowego roku szkolnego

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
10.Wolne głosy i wnioski. 
11.Zakończenie.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni 
mają uwagi.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.
W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został 
przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLIII 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 XLIII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Radny powiatu – Janusz Sikora poinformował, że w okresie sprawozdawczym 
odbyły się dwie sesje Rady Powiatu, jedna robocza, druga natomiast uroczysta. 
Radny poinformował, że na uroczystej sesji Koło Śpiewacze „Jutrzenka” 
z Borku Wlkp. otrzymało wyróżnienie „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp.

Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak przedstawił powyższe 
sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Do sprawozdania radni nie zgłosili żadnych uwag.
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Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu i w budżecie

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem.

W tym temacie 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(nieobecny radny Marek Rożek).
Uchwała Nr XLIV/311/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.

b) procedury uchwalania budżetu gminy Borek Wlkp. oraz rodzaju 
     i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu gminy

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

Przewodniczący Rady zwrócił się do sołtysów, przedstawicieli organizacji 
społecznych oraz stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy 
o terminowe składanie wniosków do projektu budżetu.

Do przedstawionego projektu radni nie zgłosili żadnych uwag.
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 (nieobecny j.w.) 
Uchwała Nr XLIV/312/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.

c) powierzenia organowi wykonawczemu gminy uprawnienia do określenia 
wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej

3



Roman Kręciołek – Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Marek Rożek oraz 
Michał Dopierała) 
Uchwała Nr XLIV/313/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.

d) wniesienia mienia w formie aportu do Spółki „Borecki Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 

Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawiła 
Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny Marek Rożek). 
Uchwała Nr XLIV/314/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Informacja  Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania placówek 
oświatowych do nowego roku szkolnego.

Powyższą informację przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Róża 
Jędrosz.
Radny – Michał Dopierała pochwalił prace Dyrektora Zespołu Szkół w Borku 
Wlkp. – Krzysztofa Baski w zakresie utworzenia Liceum Uzupełniającego.
Dyrektor ZS  w Borku Wlkp. poinformował, że do nauki w tymże liceum 
zgłosiło się 64 słuchaczy, nauka odbywa się w trybie zaocznym przez okres 
dwóch lat, po czym słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej 
i mają możliwość przystąpienia do matury.

W tym punkcie poruszono również sprawę braku logopedy oraz opieki 
stomatologa w szkołach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Bożena Przybylak wyjaśniła, 
że czyniła starania pozyskania stomatologa, jednak brak nowoczesnego sprzętu 
oraz pomieszczenia ograniczają zawarcie kontraktu z NFZ na w/w usługi. 
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Dodała również, że zatrudnienie logopedy jest również trudne ponieważ brak 
jest osób z wymaganym w tym zakresie wykształceniem.

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7.Wolne głosy i wnioski. 
W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił:

- informację z piątej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”, 
ogólnopolskiej akcji profilaktycznej pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej i Ministra Sportu, wśród dzieci nagrodzonych w konkursach 
rozpisanych w ramach kampanii były także dzieci z terenu naszej gminy – 
pismo stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu

- informację dotycząca przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulic Marii 
Konopnickiej i Powstańców Wielkopolskich w Borku Wielkopolskim 

W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

Ad.8. Zakończenie.
  

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik           Roman Kręciołek
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