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Protokół  Nr XVIII/2012  

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 29 marca 2012 roku 

w godz. od 1600 do 1900 
 

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych)  

(nieobecni radni: Andrzej Kubiak oraz Mieczysław Kowalski -  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,  

Młodszy inspektor Powiatowej Policji w Gostyniu – Michał Maćkowiak, 

Z-ca Komendanta PSP Starszy Kap. Tadeusz Banaszak, 

Kierownik Posterunku Policji  w Borku Wlkp. – Przemysław Giemza 

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu – Donata Matecka, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im, E. Bpjanowskiego w Wycisłowie  

– Alina Sokół, 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  

w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska,   

Wicestarosta Gostynia - Janusz Sikora, 

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 12 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad. 

Obecny radny – Przemysław Madzia. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej. 

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego  

z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. 
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5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy  

Borek Wlkp.   

6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

8. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy  

Borek Wlkp.  

 

b) odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Gostyniu 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Poznaniu na uchwałę  Rady 

Miejskiej Borku Wlkp., 

 

c) wyodrębnienia w budżecie Gminy Borek Wlkp. na rok 2013 środków 

stanowiących fundusz sołecki, 

 

d) zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp.,  

 

e) zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia 

realizacji zadania publicznego, polegającego na  zapewnieniu właściwej 

opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Borek Wlkp., 

 

f) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp., 

 

g) zawarcia porozumienia międzygminnego, 

 

h) określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa 

handlowego przez Burmistrza Borku Wlkp.,  

 

i) zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok. 

 

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

11. Wolne głosy i wnioski.  

12.  Zakończenie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do 

przedstawionego porządku sesji. 

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 

przystąpił do realizacji porządku obrad. 
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z XVII 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 XVII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad.4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego  

z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. 

 

Powyższą informację złożył Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp.– 

Przemysław Giemza, stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

W tym temacie nikt głosu nie zabrał. 

 

Ad.5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy  

Borek Wlkp.   

 

Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu – 

Tomasz Banaszak przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na 

terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. za rok 

2011, stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

W tym temacie nikt głosu nie zabrał. 

 

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

Powyższe sprawozdanie złożył Wicestarosta – Janusz Sikora. Poinformował  

o zaangażowaniu prac przy modernizacji Szpitala w Gostyniu oraz ratownictwie 

medycznym. 

Poruszył również sprawę działalności oświaty, DPS i Domu Dziecka. Ponadto 

poinformował o rozważeniu możliwości utrzymania linii kolejowej Gostyń – 

Jarocin. 

 

Radny Marek Rożek zapytał jaki jest los zlikwidowanych karetek pogotowia. 

Wicestarosta wyjaśnił, że pojazdy są wykorzystane w szpitalu. 

Radna Barbara Wawrzyniak zapytała, co ze zlikwidowanymi poradniami 

specjalistycznymi.   
 

Wicestarosta wyjaśnił, że była to decyzja NFZ. Wicestarosta poinformował, że 

poradnia ginekologiczna w Borku Wlkp. oraz chirurgia dziecięca w Gostyniu 

wznawiają swą działalność. 
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Radny Przemysław Madzia wnioskował o modernizacje drogi powiatowej od 

stacji CPN w Borku Wlkp. przez Strumiany do skrzyżowania z Ustroniem. 

 

Wicestarosta poinformował, że możliwości finansowe Starostwa Powiatowego 

są bardzo ograniczone, jednak przy tworzeniu budżetu sprawa zostanie 

rozpatrzona. 

 

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

Ad.8. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Radna Barbara Wawrzyniak zapytała, kto uporządkuje drogę od domu 

myśliwskiego do Liża. 

 

Ad.9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Borek Wlkp.  

 

 Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 

Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 

projektu. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XVIII/ 89 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

b) odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego  

w Gostyniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Poznaniu na 

uchwałę  Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak.  

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 

Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 

projektu. 
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Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XVIII/ 90 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

c) wyodrębnienia w budżecie Gminy Borek Wlkp. na rok 2013 środków 

stanowiących fundusz sołecki 

 

 Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 

Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 

projektu. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XVIII/ 91 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

d) zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp. 

 

 Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 

Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 

projektu. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XVIII/ 92 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

e) zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia 

realizacji zadania publicznego, polegającego na  zapewnieniu właściwej 

opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Borek Wlkp. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak.  

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
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Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 

projektu. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XVIII/ 93 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

f) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. 

 

 Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 

Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 

projektu. 

 

Radny Leszek Dajewski uważa, że nie ma bezdomnych psów są tylko psy 

porzucone. Radny stwierdził należy czynić działania, w kierunku tych, którzy 

porzucają te psy.  

 

Radny Michał Dopierała zapytał, w którym momencie Gmina staje się 

właścicielem wyłapanych psów. Ponadto radny stwierdził, że może być 

sytuacja, gdy Gminie będą podrzucać psy. Radny podkreślił, że w/w program 

obciąża bardzo mocno budżet Gminy i uważa, że być może nie należy się z jego 

uchwaleniem tak spieszyć. Dodał, że Gmina Krobia nie zajęła się jeszcze tym 

tematem. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że uchwalenie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Borek Wlkp. obliguje Radę Miejską znowelizowana ustawa o ochronie 

zwierząt. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że koła łowieckie łożą 

bardzo duże środki na drobną zwierzynę leśną, której nie ma, a powodem 

między innymi są psy, które w lesie ganiają za sarnami i inną zwierzyną. Dodał, 

że kiedyś była możliwość odstrzału takich psów, dziś myśliwi nie mogą tego 

robić.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XVIII/ 94 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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g) zawarcia porozumienia międzygminnego 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 

Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 

projektu. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XVIII/ 95 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

h) określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji w spółkach 

prawa handlowego przez Burmistrza Borku Wlkp. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 

Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 

projektu. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XVIII/ 96 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

i) zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady - Roman Kręciołek. 

Następnie Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska poinformowała o projekcie 

zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 

Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 

projektu. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XVIII/ 97 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Ad.10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

Burmistrz poinformował, że sprawa po rozpoznaniu zostanie wyjaśniona.  

 

Ad.11. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej 

wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011. 

 

Następnie sołtys wsi Skokówko – Marian Antkowiak poinformował, że  

w dalszym ciągu w Skokówku nie ma barierek zabezpieczających, ponadto 

dodał, że nie psy są winne malejącej liczby  drobnych zwierząt leśnych. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że przyczyną malejącej liczny drobnych 

zwierząt  nie są również myśliwi tylko choroby, a w szczególności drapieżniki.  

 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Zarząd Dróg w Gostyniu zamontowanie barierek  

w Skokówku przełożył na rok 2012 i zadanie to będzie zrealizowane w miesiącu 

kwietniu br.  

 

Sołtys wsi Jawory – Marek Mróz prosił o wyjaśnienie następujących spraw: 

1) jakie działania poczyniła Gmina w związku z klęską wymarznięcia zbóż 

ozimych, 

2)  dlaczego nie jest prowadzona właściwa regulacja śluz, 

3) czy zostaje zmniejszony fundusz sołecki, 

4) czy zostaną podwyższone diety sołeckie. 

 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz: 

Ad.1) Burmistrz poinformował, że w tej sprawie zostały wystosowane kurendy 

do sołtysów. Urząd Miejski w Borku Wlkp. wystąpił z wnioskiem do Wojewody 

Wielkopolskiego o uznanie na terenie gminy Borek Wlkp. klęski żywiołowej 

spowodowanej wymarznięciami roślin ozimych. 

Z aktualnych przepisów wynika, że w związku z przesiewami rolnicy mogą 

korzystać drugi raz na tym samym polu z dopłat do zakupionego materiału 

siewnego. Rolnicy będą mogli ubiegać się o preferencyjne kredyty na 

wznowienie produkcji rolnej z dopłatami ARiMR do obowiązujących odsetek. 

Aby można skorzystać z dopłat do odsetek zaciągniętego kredytu rolnik musi 

spełnić następujące warunki: 

- na przesiewanym polu liczy się 40 % strat, 

- straty w całym gospodarstwie muszą wynosić ponad 30 % (łącznie  

z produkcji roślinnej i zwierzęcej). 

 

Ad.2) sprawa regulacji śluz należy do zarządcy kanału, 

Ad.3) fundusz sołecki na rok 2012 jest wyliczony według wskaźnika  

określonego w ustawie o funduszu sołeckim, 
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Ad.4) wysokość diet jest ustalana na podstawie podejmowanej uchwały Rady 

Miejskiej. 

Ponadto Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sołtysi mogą w tej sprawie 

skierować wniosek do Rady Miejskiej. 

 

Sołtys wsi Maksymilianów – Sylwester Prajs zapytał co będzie jeśli rolnicy 

grupowo wystąpią o umorzenie podatku rolnego, który jest bardzo wysoki. 

 

Burmistrz poinformował, że podatek rolny można umarzać tylko na wniosek 

indywidualny. 

 

Radny Michał Dopierała skierował pytanie do sołtys Skokowa, czy w latach 

2011 – 2012 w Skokowie jest przewidziana świetlicowa. 

 

Sołtys Skokowa – Beata Jędrkowiak poinformowała, że w w/w latach nie była 

planowana świetlicowa w Skokowie.  

 

Radny Michał Dopierała poinformował, że w wykazie za 2011 rok 

wynagrodzenie świetlicowej w Skokowie było 170 zł plus składka na 

ubezpieczenie społeczne 30 zł. Radny zapytał kto pobrał te pieniądze. 

 

Sołtys wsi Skoków wyjaśniła, że wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego 

rozlicza przed Radą Sołecką Skokowa i Gminą.  

 

Następnie Przewodniczący Rady zakończył dyskusję w temacie świetlicowej, 

ponieważ uważa, że sprawa powinna być wyjaśniona na zebraniu wiejskim,  

a nie na sesji Rady Miejskiej. 

 

Sołtys wsi Bolesławów – Jan Dutkiewicz zapytał czy rolnikom ma przekazać, że 

Gmina nic im nie pomoże w związku z klęską wymarznięcia zbóż ozimych, gdy 

podatek rolny jest taki wysoki. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że rozumie sytuację rolników, jednak sołtys 

winien zapytać mieszkańców, czy Gmina ma prowadzić inwestycje i rozwijać 

się, czy nic nie robić. 

 

Sołtys wsi Jawory – Marek Mróz poinformował, że w Gminie należy prowadzić 

inwestycje, jednak na terenie naszej gminy są rodziny, które utrzymują się tylko 

z  8 – 10 ha.  

 

Burmistrz wyjaśnił, że rozumie problemy rolników i wszystkim, którym będzie 

się bardzo ciężko żyło postara się pomóc, jednak jako Burmistrz musi dbać  

o dochody Gminy. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 



Str. 10/10 

 

Następnie Przewodniczący Rady życzył rolnikom, aby udało im się przesiać 

wszystkie wymarznięte zboża, a z okazji zbliżających Świąt Wielkanocnych 

wszystkiego dobrego.  

 

Ad.12. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył XVIII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady 

 

Wiesława Wójcik     Roman Kręciołek 
 


