
Protokół  Nr XV/2011 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku
w godz. od 1500 do 1730

W  sesji  uczestniczyło  15  radnych (ustawowo  15  radnych)  
-  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 
Kierownik MGOPS – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Marlena Kowalska, 
Dyrektor  Przedszkola  Samorządowego  w  Karolewie  –  Renata  Matelska, 
Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie – 
Barbara Krzekotowska,  
Wicestarosta Powiatu Gostyń – Janusz Sikora,
Radny Powaitu Gostyń – Grzegorz Marszałek,
Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk, 
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 14 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały 
(nieobecny radny Przemysław Madzia). 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej. 
4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. 

na lata 2012 – 2022
1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borek Wlkp.
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b)  budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2012
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej,
3) odczytanie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Borek Wlkp. 

deficytu budżetu roku 2012,
4) odczytanie opinii komisji stałych Rady,
5) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych 

w opiniach komisji stałych, które może być:
a) negatywne lub,
b) przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich 

punktach,
6) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji 

przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
7) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu 

uchwały,
8) dyskusja nad projektem budżetu,
9) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

10) głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez 
Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

11) głosowanie uchwały.

c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym,

e) planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2012,

f) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012,

g) zmian budżetu i w budżecie na 2011 rok.

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
7. Wolne głosy i wnioski. 
8. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu wspólnym 
Komisji Rady Miejskiej wycofano projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie na 2011 rok, natomiast wprowadzono projekt uchwały w sprawie 
sprostowania oczywistej omyłki w uchwale w sprawie zmian budżetu 
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i w budżecie na 2011 rok, w związku z pismem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu.

Uwag nie zgłoszono.

W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał pkt 5 po wprowadzonej 
zmianie. 

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. 

na lata 2012 – 2022, 
1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borek Wlkp.

b) budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2012
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej,
3) odczytanie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Borek Wlkp. 

deficytu budżetu roku 2012,
4) odczytanie opinii komisji stałych Rady,
5) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych 

w opiniach komisji stałych, które może być:
6) negatywne lub,
7) przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich 

punktach,
8) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji 

przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
9) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu 

uchwały,
10) dyskusja nad projektem budżetu,
11) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
12) głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez 

Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
13) głosowanie uchwały.

c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym,

e) planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2012,
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f) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012,

g) sprostowania oczywistej omyłki w uchwale w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie na 2011 rok.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem porządku sesji głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny Przemysław Madzia).

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją. Następnie zapytał czy 
radni zgłaszają uwagi do protokołu.
Nikt uwag nie zgłosił. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady  prosił o przegłosowanie jego 
przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Przemysław 
Madzia).

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.

Radna Barbara Wawrzyniak zgłosiła wniosek dotyczący ustawienia znaku 
ograniczenia prędkości lub „uwaga zwierzęta” na odcinku obwodnicy 
Borku Wlkp. od skrzyżowania dróg w Skokówku do dębów.

Ad.5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. 
na lata 2012 – 2022.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Andrzej  Kubiak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Borek Wlkp., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po czym Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zaopiniowała pozytywnie.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Przemysław Madzia). 
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Uchwała Nr XV/ 77 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2012.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 
Andrzej Kubiak.
Obecny radny Przemysław Madzia.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Borek Wlkp. na 
rok 2012.

W dalszej części Wiceprzewodniczący Rady - Andrzej Kubiak odczytał opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, która 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał opinię o możliwości 
sfinansowania przez Gminę Borek Wlkp. deficytu budżetu roku 2012, 
stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej odczytali 
opinię dot. budżetu na 2012 rok:

1) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna,
2) Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego  - opinia pozytywna,
3) Komisja Rewizyjna  - opinia pozytywna,
4) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisje 
Rady nie zgłosiły żadnych uwag do projektu budżetu na 2012 rok.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki Burmistrza do projektu 
uchwały, które stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję nad projektem budżetu na rok 
2012.

Radna Anna Marcinkowska zapytała czy jej wniosek dotyczący dokończenia 
budowy chodnika w Bruczkowie został uwzględniony w budżecie na rok 2012.

Burmistrz wyjaśnił, że zadanie to nie jest zapisane w WPF i budżecie na 2012 
rok.
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Radna Róża Jędrosz wnioskowała o ujęcie w budżecie Gminy budowy 
wodociągu do wsi Osówiec (chociaż dokumentacji). Radna uzasadniła swój 
wniosek tym, że w razie pożaru w tej miejscowości nie ma skąd czerpać wody.

Burmistrz poinformował, że wcześniej proponował mieszkańcom w/w wsi 
budowę wodociągu, jednak oni nie byli tym zainteresowani. Ponadto dodał, że 
jeśli będzie możliwość, zadanie to będzie realizowane.

Następnie radna Barbara Wawrzyniak wnioskowała o wyjaśnienie zapisu 
dochodów bieżących, w pkt 13, czego dotyczą dotacje z państwowych funduszy 
celowych (PFRON), które obliczono na podstawie algorytmu z roku 2011.

Burmistrz wyjaśnił, że jest to wskaźnik przy wyliczaniu kwot do projektu 
budżetu.

Innych uwag nie zgłoszono. Mimo zachęceń Przewodniczącego Rady do 
dyskusji w temacie projektu budżetu na rok 2012 nikt więcej głosu nie zabrał.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza.

Za przyjęciem autopoprawek w części „Dochody” głosowało 15 radnych, nikt 
nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny, stanowiących 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Za przyjęciem autopoprawek w części „Wydatki” głosowało 15 radnych, nikt 
nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny, stanowią one 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2012 rok.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XV/ 78 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
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Następnie radny Tadeusz Ratajczak wnioskował o nie czytanie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 15 radnych, nikt nie wstrzymał się 
o głosowania i nikt nie był przeciwny.

Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi do w/w programów.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XV/ 79 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady –
Andrzej Kubiak. 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu wydała pozytywną opinię do przedstawionego 
projektu.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał, czy w związku z rozpoczęciem budowy 
haki widowiskowo – sportowej Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. będzie 
miała zabrane boiska sportowe.

Radny Michał Dopierała wnioskował o wyjaśnienie, czy grunt na którym 
mieszkają Państwo Ludwiczak jest ich własnością, czy to jest grunt Gminy.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz informując, że budynek zamieszkały przez 
Państwo Ludwiczak wraz z wydzielonym gruntem jest ich własnością. Ponadto 
poinformował, że do czasu kiedy nie będzie realizowana budowa hali, grunt nie 
będzie zabierany, a boiska przy SP w Borku Wlkp. będą zajmowane dopiero 
w czasie wakacyjnym.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał co z budynkiem wykupionym przy 
ul. Dworcowej.
Burmistrz poinformował, że wskazany budynek zostanie zaadoptowany na 
motel dla przyjezdnych sportowców.

Przewodniczący Rady dodał, że we wcześniejszym okresie były prowadzone 
rozmowy z Państwem Ludwiczak w sprawie zamiany nieruchomości, jednak nie 
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doszło do porozumienia. W związku z powyższym grunt pod budynkiem 
mieszkalnym  Państwa Ludwiczak został im przydzielony, a grunt zabudowany 
budynkiem wykupionym przez Gminę i przeznaczonym do remontu został 
przydzielony Gminie.

Innych uwag nie zgłoszono wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XV/ 80 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

e) planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2012.

Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu wydała pozytywną opinię do przedstawionego projektu.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że po konsultacji 
z Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska – Mirosławem Twardowskim 
wnioskuje o przeniesienie w planie pracy Rady Miejskiej na III kwartał 2012 
roku pkt. dotyczący Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Borek Wlkp.

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie wniosku.
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XV/ 81 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

f) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu wydała pozytywną opinię do przedstawionego projektu.
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Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XV/ 82 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

g) sprostowania oczywistej omyłki w uchwale w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie na 2011 rok.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Tomasz Szczepaniak. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XV/ 83 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Burmistrz wyjaśnił, że wniosek radnej Barbary Wawrzyniak w sprawie 
ograniczenia prędkości dotyczy drogi krajowej, w związku z powyższym pismo 
należy skierować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad 
w Poznaniu.

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak poinformował, że 
uczniowie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich wzięli udział
w uroczystości z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
które odbyły się w dniu 23 grudnia  br. w Poznaniu.

Radna Róża Jędrosz zapytała, czy w związku z ogłoszonym przez Urząd 
konkursem na wolne stanowisko urzędnicze ds. biura obsługi klienta są 
zabezpieczone środki finansowe na to stanowisko i czy jest to nowe stanowisko.

Burmistrz wyjaśnił, że jest to nowo utworzone stanowisko pracy w Urzędzie 
Miejskim.

Radna Róża Jędrosz uważa, że osoba zatrudniana na tym stanowisku powinna 
posługiwać się językiem obcym, natomiast w ogłoszeniu nie ma takich 
wymagań określonych.
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Burmistrz wyjaśnił, że nie widzi takiej potrzeby. 

Następnie radna Róża Jędrosz zapytała czy istnieje możliwość dofinansowania 
z budżetu Gminy organizacji – OSP, która zamierza złożyć wniosek w ramach 
programu LEADER, ponieważ ta organizacja nie posiada środków własnych.

Burmistrz wyjaśnił, że budżet Gminy Borek Wlkp. na rok 2012 jest 
„problemowy” i nie raczej nie ma możliwości dofinansowania.  

Innych uwag nie zgłoszono.

W dalszej części Burmistrz złożył wszystkim radnym oraz gościom 
najserdeczniejsze życzenia NOWOROCZNE.
Do życzeń dołączył się również Przewodniczący Rady, dziękując wszystkim za 
współpracę i życząc wiele życzliwości oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym 
2012 Roku.

Ad.8. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady zakończył XV sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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