
Protokól nr 17/2005 z posiedzenia
Komisji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

odbytego w dniu 9 marca 2005 roku

W posiedzeniu udzial wzieli: Burmistrz - Marian Janczak czlonkowie Komisji-
lista obecnosci stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego protokolu.

Porz.adek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materialów na najblizsza sesje Rady Miejskiej.
5. Wolne glosy i wnioski.
6. Zakonczenie.
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. Ad. 1.0twarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonal Przewodniczacy Komisji - Michal
Dopierala. Przedstawil porzadek obrad, który przyjeto bez zmian.

Ad.2. Zaopiniowanie materialów na sesje Rady Miejskiej.

a) odwolania Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego
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W tym punkcie Burmistrz wyjasnil, ze odwoluje sie ze stanowiska
Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego Mieczyslawe Swidurska w zwiazku
z przejsciem jej na emeryture.
Nikt z czlonków Komisji nie zglosil uwag.

b) nadania imienia Szkole Podstawowej w Wycislowie

Burmistrz poinformowal, ze projekt uchwaly zostal przygotowany
w zwiazku z wnioskiem dyrektora szkoly o nadanie imienia Edmunda
Bojanowskiego SP w Wycislowie
Radny - Michal Dopierala zapytal jakie srodki finansowe potrzebne sa
w zwiazku z nadaniem imienia szkole.
Burmistrz wyjasnil, ze Gmina dofinansowuje zakup sztandaru, natomiast
pozostale koszty zabezpiecza szkola.
Wiecej pytan nie zgloszono.
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c) regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Radny - Mieczyslaw Debowiak zwrócil uwage, ze zbyt niskie proponuje sie
kryterium dochodowe na czlonka rodziny ucznia ubiegajacego sie
o uzyskanie stypendium.

d) rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi
i innymi podmiotami na rok 2005
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Burmistrz poinformowal, ze w zwiazku z wymogami unijnymi oraz
w zwiazku z ustawa o stanie kleski zywiolowej w gminie zostanie
zorganizowane centrum reagowania kryzysowego, centrum informacji oraz
komórka przedsiebiorczosci. Tworzy sie to dla poprawy bezpieczenstwa,
zapobiegania ewentualnym kleskom i ich usuwaniem. Gmina poczyni równiez
starania o pozyskanie karetki pogotowia.
Czlonkowie Komisji uwazaja, ze planowane dzialania sa zasadne.

e) zmiany wynagrodzenia Burmistrza Borku Wlkp.

Radny - Mieczyslaw Debowiak stwierdzil, ze projekt uchwaly zostal
przygotowany na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Nie podjeto dyskusji w tym temacie.

f) zmiany uchwaly Nr V/29/1999 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia
11 lutego 1999 roku w sprawie ustanowienia "Dni Borku Wlkp."

Radni uwazaja, ze nie nalezy zmieniac wczesniej ustalonego terminu
obchodów "Dni Borku Wlkp."
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g) likwidacji srodka specjalnego jednostki budzetowej - Szkola
Podstawowa w Borku Wlkp.

h) likwidacji srodka specjalnego jednostki budzetowej

Czlonkowie Komisji nie zglosili zastrzezen do przedstawionych projektów
uchwal.

Ad.3. Wolne glosy i wnioski.

W tym punkcie nikt glosu nie zabral.
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Wobec realizacji porzadku obrad oraz braku innych glosów
Przewodniczacy Komisji - Michal Dopierala zakonczyl posiedzenie.

Protokolowala

~I
Wieslawa Owójcik

Przewodniczacy Komisji

Michal Dopierala


