
Protokół  Nr XLVI / 2010
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 23 września 2010 roku
w godz. od 1630 do 1800

W sesji  uczestniczyło  13  radnych (ustawowo 15 radnych)  nieobecni  radni: 
Irena Rozwora oraz Leszek Dajewski – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – 
Marian Jańczak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, kierownik Referatu 
Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski,  kierownicy  jednostek 
podporządkowanych, dyrektorzy szkół radni powiatu gostyńskiego 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 13 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 XLV sesji Rady Miejskiej.
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) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną

 w uchwale budżetowej na 2010 r.,
b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013,
c) zmian budżetu i w budżecie na rok 2010.

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9.  Wolne głosy i wnioski. 
10. Zakończenie.
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Następnie Przewodniczący Rady wnioskował o wprowadzenie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Gostyńskiego projekt wprowadzony na posiedzeniu  
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
Za wprowadzeniem w/w projektu głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił pkt 7. Po wprowadzonej 
zmianie. 

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną

 w uchwale budżetowej na 2010 r.,
b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
d) zmian budżetu i w budżecie na rok 2010.

Za  przedstawionym  porządkiem  obrad  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
W  związku  z  powyższym  przedstawiony  porządek  sesji  został  przyjęty  do 
realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLV 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 XLV sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XLV sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie złożył radny Rady Powiatu Grzegorz Marszałek.
Radny przedstawił następujące sprawy:
- budowa zbiorników retencyjnych w Gostyniu i Rokosowie,
- przekształcenie Zbiornika „Jeżewo” na zbiornik rekreacyjny,

Przewodniczący Rady zapytał jak jest realizowany remont szpitala w Gostyniu.
Wicestarosta  –  Janusz  Sikora  wyjaśnił,  że  zakończono  I  etap  remontu  tzn. 
oddział  ginekologiczno  –  położniczy.  W  dniu  24  września  br  zostanie 
ukończony II etap tzn. izba przyjęć i chirurgia dziecięca. Następnie stwierdził, 
że  w  przyszłym  roku  będzie  realizowane  najtrudniejsze  zadanie,  czyli  blok 
operacyjny. 
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Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora wnioskował o budowę garażu dla karetki 
pogotowia stacjonującego w Borku Wlkp. 
Ponadto Wicestarosta poinformował, że pozyskano środki na budowę nowego 
pawilonu w DPS w Zimnowodzie.
Burmistrz wyjaśnił, że w obecnym czasie jest przygotowywana dokumentacja 
na garaż dla karetki.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz – Marian Jańczak stanowi ono 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tym temacie.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną

 w uchwale budżetowej na 2010 r.

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
Po  czym  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Komisja  Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu zaopiniowała w/w projekt pozytywnie, po czym
zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Żadnych uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XLVI/  341  /2010  w  w/w  sprawie  stanowi  załącznik  nr  4  do 
niniejszego protokołu.

b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Komisja  Rozwoju 
Gospodarczego  i  Budżetu  zaopiniowała  w/w  projekt  pozytywnie,  ponadto 
poprosił o wyjaśnienie wprowadzonych zmian.
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski przedstawił 
wprowadzone zmiany do WPI: 

– w  pozycji  nr  6  zmianie  uległa  ogólna  wartość  projektu  i  przewidywane 
płatności w latach 2010  - 2012.
Całkowita wartość projektu po zmianie wynosi 5 060 000 zł.
Zmiana w  przewidywanych płatnościach oraz całkowita wartość projektu 
wynika z wprowadzenia cen poprzetargowych.

– w dziale infrastruktura drogowa i łączność dodano pozycję (nr 7) dotyczącą
zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp. 
od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny”.
Przewidywana wartość zadania  -  2 701 071 zł. 
Zadanie to zostało wprowadzone w związku ze składanymi wnioskami 
o dofinansowanie ze środków unijnych.

– pozycja nr 8 została wykreślona z planu ponieważ w najbliższym czasie nie 
przewiduje się jej realizacji.
W związku z powyższym ulega zmianie cała numeracja.

– w pozycji nr 9 wzrosła ogólna wartość projektu do kwoty 463 664 zł. 
Zmiana ta wynika z wprowadzenia cen poprzetargowych.

– w pozycji nr 14 uległa zmianie całkowita wartość projektu i wynosi obecnie 
8 354 941 zł. Zmiana ta jest związana  z końcowym rozliczeniem I etapu 
zadania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Wycisłowie – Alina Sokół zapytała na jaki 
termin przesunięto budowę hali sportowej w Wycisłowie.
Burmistrz  wyjaśnił,  że  kiedy  ruszą  programy  umożliwiające  dofinansowanie 
tego zadania wówczas sprawa budowy hali sportowej  w Wycisłowie zostanie 
ponowienie rozpatrzona.
Wicestarosta Powiatu Janusz Sikora wnioskował o przygotowanie dokumentacji 
na w/w zadanie, dzięki której łatwiej jest pozyskiwać środki na budowę hali. 
Burmistrz  poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  jeszcze  określonego 
projektu hali sportowej.
Innych pytań nie zgłoszono,  w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  11  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny,  
2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XLVI/  342  /2010  w  w/w  sprawie  stanowi  załącznik  nr  5  do 
niniejszego protokołu.
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c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
Po  czym  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Komisja  Rozwoju 
Gospodarczego  i  Budżetu  powyższy  projekt  zaopiniowała  pozytywnie, 
następnie  zapytał,  czy  radni  zgłaszają  uwagi  do  przedstawionego  projektu 
uchwały.
Żadnych uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XLVI/  343  /2010  w  w/w  sprawie  stanowi  załącznik  nr  6  do 
niniejszego protokołu.

d) zmian budżetu i w budżecie na rok 2010

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany po stronie dochodów dotyczą:
- dz. 600, rozdz. 60016, § 6208 zmniejsza się dochody o kwotę 258.927 zł, 
z  tytułu  środków  pozyskanych  z  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- dz. 700, rozdz. 70005, § 0870 zmniejsza się dochody o kwotę 500.000 zł 
z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
-  dz.  750,  rozdz.75056,  §  2010  zwiększa  się  dochody  o  kwotę  1.125  zł
z tytuły dotacji celowej,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
- w dz.010, rozdz. 01095, § 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000 zł 
przeznaczonych na zakup gruntu,
-w dz.600, rozdz. 60016, dokonuje się następujących zmian;
 W  wyniku  rozstrzygnięcia  przetargu  na  „Budowę  z  przebudową  drogi 
gminnej  od  drogi  wojewódzkiej  nr  438  (od  ul.  Koźmińskiej)  do  drogi 
powiatowej  P4965  zmniejsza  się  wydatki  o  kwotę  526.200  zł  (§  6058- 
304.720 zł, § 6059- 221.480 zł.)
-zwiększa  się  wydatki  o  kwotę 15.000 zł  na  zadanie  „Przebudowa drogi 
gminnej  i  budowa  chodnika  w  Borku  Wlkp.  od  ul.  Kilińskiego  do 
obwodnicy przy ul. Głosiny),
- w dz. 700, rozdz.70005, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł 
z  tytułu  zakupu  usług  pozostałych  (usługi  geodezyjne,  wycena 
nieruchomości),
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-  w  dz.750,  rozdz.  75056,  §§  4110,  4120,  4170  zwiększa  się  wydatki  
o  łączną  kwotę  1.125  zł  z  tytułu  realizacji  zadań  zleconych  gminie  
z zakresu administracji rządowej – powszechny spis rolny,
- dz. 801, rozdz. 80101, 80103 dokonuje się przesunięć wydatków,
W  dz.  801,  rozdz.  80101,  §  6050  zmniejsza  się  wydatki  inwestycyjne  
o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie”. 
-  w  dz.852.  rozdz.  85212,  85215  dokonuje  się  przesunięć  między 
paragrafami.
Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 62.727 zł.
Po  dokonanych  zmianach  rezerwa  ogólna  wynosi  148.495  zł,  rezerwa 
celowa – 21.000 zł.
Deficyt budżetu wynosi 5.626.806 zł.
Przychody  z  tyt.  zaciągnięcia  kredytów,  pożyczek  planowane  są  
w wysokości  7.080.000 zł.

Przewodniczący Rady dodał,  że  Komisja  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu 
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w w/w sprawie.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XLVI/  344  /2010  w  w/w  sprawie  stanowi  załącznik  nr  7  do 
niniejszego protokołu.

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie  Dyrektor  Zespołu Szkół,  Szkoła  Podstawowa i  Gimnazjum  
w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska podziękowała Radzie Miejskiej oraz 
Burmistrzowi za podjęcie decyzji w sprawie rozbudowy szkoły w Zimnowodzie.

Radny Marek Gruszka podziękował również Radzie Miejskiej i Burmistrzowi za 
wykonaną inwestycję w Bruczkowie. Radny wnioskował także o naprawę mostu 
w kierunku Bruczkowa.

Wicestarosta Powiatu Janusz Sikora stwierdził, że dzięki wspólnym działaniom 
Powiatu Gostyń i  Gminy Borek Wlkp. miejscowość Bruczków bardzo ładnie 
wygląda.  Wicestarosta ponowił także swój wniosek dotyczący przygotowania 
dokumentacji technicznej na budowę hali środowiskowej w Wycisłowie.
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Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji w dniu 29 lipca br. było 
przedstawione  pismo  pana  Michała  Maciejewskiego  w  sprawie  budowy 
mieszkań socjalnych.

Rada Miejska Borku Wlkp. w obecnej chwili nie widzi możliwości finansowych 
realizacji w/w propozycji ze względu na prowadzenie przez Gminę Borek Wlkp. 
wielu  kosztowych inwestycji.

Ad.11. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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