
Protokół  Nr XXXIX/2009
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 29 grudnia  2009 roku
w godz. od 1200 do 1335

W sesji  uczestniczyło  12  radnych (ustawowo 15 radnych)  nieobecni  radni: 
Irena Rozwora, Róża Jędrosz oraz Leszek Dajewski– lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto  w  sesji  uczestniczyli:  Burmistrz  Borku  Wlkp.  –  Marian  Jańczak, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, kierownicy 
jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół oraz sołtysi - 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 10 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecny radni: Marek Gruszka oraz Tadeusz Jańczak.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności za rok 2009 oraz plan pracy na rok 2010:
a) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, 
b) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego,
c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2010
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
c) zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok.

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. 
10. Zakończenie.
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Obecny radny Marek Gruszka.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  mają  uwagi  do 
przedstawionego harmonogramu.
Żadnych  uwag  nie  zgłoszono.  W  związku  z  powyższym  przedstawiony 
porządek został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się 

z treścią protokołu przed sesją.
Po czym zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do protokołu z XXXIII sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXXIII sesji Rady głosowało 11 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Tadeusz 
Jańczak)

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Obecny radny Tadeusz Jańczak.
Sprawozdanie złożył radny powiatu Janusz Sikora.
Radny poinformował o następujących sprawach:
1) Rada Powiatu zatwierdziła budżet na 2010 rok:
- będą prowadzone inwestycje  za kwotę 18 mln  zł,  w tym 25-50% wkładu 

własnego,
- dokończenie drogi w Bruczkowie  30 tys. zł,
- modernizacja szpitala za kwotę 7,5 mln zł, gotowa pracownia tomograficzna- 

w miesiącu luty 2010 zostanie podpisany kontrakt z NFZ,
2) Zakończone prace przy modernizacji drogi powiatowej w kierunku Strumian, 
w roku 2011 planowana jest dalsza modernizacja w kierunku Ustronia za kwotę 
500 tys. zł.

Ponadto  w  imieniu  samorządu   Powiatu  Gostyń  złożył  wszystkim 
najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Pytań nie zgłoszono.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności za rok 2009 oraz plan pracy na rok 2009:

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych Komisji  
o odczytanie sprawozdań za 2009 rok. 
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a) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Przewodniczący Komisji Andrzej Kubiak przedstawił  w/w sprawozdanie, 

które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.

b) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego
Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Szczepaniak przedstawił  w/w 

sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.

c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Przewodniczący Komisji Mieczysław Dębowiak przedstawił  w/w 

sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2010

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt budżetu został doręczony 
radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję zgodnie ze Statutem Gminy 
Borek Wlkp. Dalej Przewodniczący Rady wyjaśnił, że powyższy projekt 
budżetu był przedmiotem obrad Komisji Rady.
Po czym Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt 
budżetu gminy Borek Wlkp. na rok 2009.

Następnie zostały przedstawione:

1) uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 14.12.2009r. 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Borek 
Wlkp. na rok 2010r.

2) uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 27.11.2009r. 
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta 
i  Gminy Borek Wlkp.

3) uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 27.11.2009r. 
w sprawie w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
budżetu Miasta i Gminy Borek Wlkp.
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Po odczytaniu w/w opinii Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad 
projektem budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2010. Przewodniczący Rady 
poinformował także, że Komisje odbyły wspólne posiedzenie w w/w temacie 
i wydały opinię pozytywną.

Następnie głos zabrał Burmistrz informując o planowanych dochodach oraz 
o planowanych zadaniach na 2010 rok. 
Dochody w wysokości 20.772.346 zł, na które składają się subwencje, dotacje 
oraz  dochody własne.
Wydatki:
1) budowa kanalizacji sanitarnej Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków ok. 3 mln zł
2) budowa sieci wodociągowej do cmentarza w Borku Wlkp. i Trzecianowa 

Osiedle 120 tys. zł 
3) dokończenie budowy ul. Asnyka i ul. Mickiewicza       670 tys. zł,
4) budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej (od ul. 

Koźmińskiej, przez Karolew) do drogi powiatowej      850 tys. zł,
5) ZAZ Leonów                                                                   90 tys. zł,
6) rozpoczęcie budowy środowiskowej hali widowiskowo – sportowej 50 tys. 

zł,
7)  rozbudowa szkoły w Zimnowodzie        50 tys. zł
8) przebudowa MGOK w Borku Wlkp.  1.100 tys. zł
9) modernizacja świetlicy w Studziannie     50 tys. zł
10) modernizacja świetlicy w Zalesiu       50 tys. zł 
11) dokończenie remontu Ratusza       1.500 tys. zł

Sołtys  wsi  Ustronie  –  Sylwester  Celka  wnioskował  o  utworzenie  oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu.
Burmistrz wyjaśnił, że dopuszcza się aby do klas przedszkolnych chodziły 4 – 
latki. Dodał także, że istnieje możliwość przyjęcia 3 – latków jednak musi być 
ich  więcej,  tak  działa  już  oddział  przedszkolny  przy  Zespole  Szkół  
w Zimnowodzie.

Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  dług  Gminy  jest  dość  duży, 
jednak  jest  realizowane  bardzo  dużo  inwestycji.  Dodał  także,  że  większość 
zadań jest wykonywana dzięki pozyskanym środkom pozabudżetowym.

Wobec braku innych głosów, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXIX/ 290 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie.
Burmistrz wyjaśnił, że uchwalenie przez Radę Miejską Borku Wlkp. budżetu na 
2010 rok oraz przyjęcie do realizacji inwestycji ujętych w budżecie Gminy 
Borek Wlkp. wiąże się z koniecznością zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
w wysokości 2.330.000 zł z karencją w spłacie  kapitału do 30 marca 2012 roku.
Finansowaniem ze środków kredytowych zostaną objęte m.in. następujące 
inwestycje:
• rozbudowa i remont kapitalny budynku ratusza oraz zagospodarowanie rynku 
na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi 
obiektami małej architektury wraz z nowym oświetleniem,
• przebudowa drogi dojazdowej do Zakłady Aktywności Zawodowej 
w Leonowie,
• budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu 
pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. – etap II 
Budowa jezdni i chodnika w ulicy Mickiewicza oraz ciągu pieszo jezdnego 
w ulicy Asnyka w Borku Wlkp.,
• budowa oświetlenia ulicznego w Trzecianowie i Zalesiu,
• budowa budynku gospodarczego z dwoma garażami, pomieszczeniem 
gospodarczym oraz wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Leonowie.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXIX/ 290 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c)  zmian budżetu i w budżecie 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 

uchwały w powyższej sprawie.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany po stronie dochodów dotyczą:
• zwiększenia dochodów:

- w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 131.433 zł z tytułu dotacji celowej 
przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w dz.758, rozdz.75802, § 2750 o kwotę 30.736 zł z tytułu  uzupełnienia 
dochodów gmin, gdzie dochód podatkowy za trzy kwartały 2009 r. 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższy niż 30 % średniego 
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dochodu podatkowego za trzy kwartały 2009 r. wszystkich gmin w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca,
- w dz.756, rozdz.75615, § 2680 o kwotę 36.053 zł z  tytułu rekompensaty 
utraconych dochodów w podatku, 

• zmniejszenia dochodów:
- w dz. 756. rozdz. 75615, § 0310 o kwotę 36.053 zł z tytułu podatku od 
nieruchomości.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 2009 r. zwiększył się o kwotę 
162.169 zł i wynosi 20.752.107 zł.

Natomiast zmiany po stronie wydatków dotyczą:
• w dz.010, rozdz. 01095,  zwiększa się wydatki na  wypłatę  zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów 
postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę,

• w dz. 758, rozdz.75818, § 4810 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 
30.736 zł,

• dokonuje się zmiany planu wydatków w rozdz. 60016, 710,04, 75023, 
80113, 85154. 

Po dokonanych zmianach plan wydatków zwiększył się o kwotę 162.169 zł 
i wynosi 23.499.433 zł.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXIX/ 290 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady poinformował, że wzorem roku 2009 zostanie 

opracowana broszura z uchwalonym budżetem na 2010 rok. Dodał także, że 
w parku karolewskim zostaną ustawione tablice informujące o tym, że teren ten 
jest prywatny i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

Radny Tomasz Szczepaniak uważa, że zasadne byłoby ustawienie znaku „stop” 
przed przejazdem kolejowym na ul. Powstańców Wlkp. Ponadto radny 
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wnioskował aby na znaku „zakaz zatrzymywania się i postoju” na ul. Zdzieskiej 
dopisano „nie dotyczy załadunku i rozładunku”.

Przewodniczący Rady poinformował, że skrzyżowanie ul. Pogorzelska z ul. 
Zdzieską jest bardzo niebezpieczne.

W tym temacie głos zabrał Burmistrz informując, że znak „stop” na ul. 
Powstańców Wlkp. został zdjęty zgodnie z decyzją komisji w skład, której 
wchodzili: szef ruchu drogowego, przedstawiciel PKP oraz Urzędu Miejskiego. 

Ad. 10. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek   zakończył  XXXIX  sesję  Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. składając wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji 
zbliżającego się Nowego 2010 Roku. Przewodniczący Rady podziękował także 
wszystkim  radnym,  sołtysom  oraz  Burmistrzowi  wraz  z  pracownikami 
samorządowymi za całoroczną współpracę.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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