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Protokół  Nr XIX/2012  

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku 

w godz. od 1600 do 1835 
 

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 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. Bojanowskiego w Wycisłowie  

– Alina Sokół, 

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

w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska,   

Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. - Justyna Chojnacka, 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – Marlena 

Kowalska,  

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 15 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 XVIII 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) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski, 
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b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego, 

c) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na  wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 

Gminy Borek Wlkp., 

d) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp.,   

e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2011, 

f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2011, 

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek  Wlkp. na lata 2012 

– 2022, 

h) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie  działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej, 

i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

j) zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok. 

 

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Stanowisko Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie ewentualnej budowy 

kopalni węgla brunatnego w części Powiatu Rawickiego i Powiatu 

Gostyńskiego. 

10. Wolne głosy i wnioski.  

11.  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. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XVIII 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 XVIII sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
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Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.  

Powyższe sprawozdanie złożył Wicestarosta – Janusz Sikora. Poinformował, że 

w ramach lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2012” nagrodzono: 

1) Koło Gospodyń Wiejskich Trzecianów - kwota dotacji 6000 zł. Powstanie 

zagospodarowane i z zapleczem miejsce do spędzania wolnego czasu. 

 

2) Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka/Ustronie -  kwota dotacji 6000 zł. 

Mieszkańcy wybudują kompleks o charakterze rekreacyjno - integracyjnym, na 

którym będą się spotykać. Powstanie także placu zabaw, będą organizowane 

wiejskie festyny, dożynki, ogniska. 

 

Ponadto Wicestarosta wnioskował do Burmistrza o ufundowanie dodatkowej 

nagrody dla wsi Trzecianów za wybudowanie pięknego wigwamu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.    

 

Radny Tadeusz Ratajczak zapytał, czy jest możliwość ustawienia ławek przy 

chodniku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

 

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski 

 

 Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak 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 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

1 radny  wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIX/ 98 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 
 

 

 

 



Str. 4/10 

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

 

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. 

 

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 XIX/ 99 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

c) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na  wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących 

własności Gminy Borek Wlkp. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak 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 15 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIX/ 100 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

d) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w 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 15 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIX/ 101 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2011. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady –Andrzej Kubiak.  

Następnie 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 15 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIX/ 102 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2011. 

 

 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 15 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIX/ 103 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek  Wlkp. na lata 

2012 – 2022. 

 

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 15 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
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Uchwała Nr XIX/ 104 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

h) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 

wyprzedzające finansowanie  działań finansowych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 

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 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek). 

Uchwała Nr XIX/ 105 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak 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. 

W tym punkcie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Gmina nie „zbankrutuje”, 

Gmina stara się jak najwięcej inwestować i jak najwięcej wykorzystać środki 

unijne.  

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 Marek Rożek). 

Uchwała Nr XIX/ 106 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

j) 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. 
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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 Marek Rożek). 

Uchwała Nr XIX/ 107 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

Na zapytanie radnej Barbary Wawrzyniak Burmistrz poinformował, że sprawa 

po rozpoznaniu zostanie wyjaśniona.  

 

Ad.9. Stanowisko Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie ewentualnej 

budowy kopalni węgla brunatnego w części Powiatu Rawickiego  

i Powiatu Gostyńskiego. 

 

Stanowisko w tej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej 

Kubiak. 

Ponadto Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak poinformował, że nasza 

gmina jest typowo rolnicza, a wydobywanie węgla brunatnego przyczyni się do 

spustoszenia ziemi i przyczyni się do drastycznego obniżenia poziomu życia 

naszych mieszkańców. 

W tej sprawie nikt  więcej głosu nie zabrał. 

Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym 

stanowiskiem w sprawie ewentualnej budowy kopalni węgla brunatnego  

w części Powiatu Rawickiego i Powiatu Gostyńskiego. 

 

Za przyjęciem w/w stanowiska głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek), stanowi 

ono załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.10. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady wnioskował do radnych o przedstawienie  

opinii w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Jarocin w drodze 

porozumienia międzygminnego zadań wynikających ze zmiany ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

Następnie Burmistrz poinformował, że do dnia 16 maja br. Gminy muszą się 

wypowiedzieć w tej sprawie. 

 

Radny Mieczysław Dębowiak zapytał jaki będzie cennik za odbiór odpadów po 

podpisaniu w/w porozumienia. 
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Burmistrz wyjaśnił, że jest kilka możliwości naliczania opłat za odbiór 

odpadów: 

1) od ilości osób na danej posesji, 

2) od ilości zużycia wody, 

3) ryczałtowo od posesji. 

 

Radny Romuald Gawroński zapytał jak będą kontrolowane posesje pod 

względem podpisywania umów i co ze ściągalnością zaległości. Radny zapytał 

również jak będą rozliczane posesje niezamieszkałe. 

 

Burmistrz poinformował, że jeżeli to zadanie zostanie powierzone Gminie 

Jarocin, zostanie wyodrębniona firma do realizacji całości zadania.  

 

Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

wyjaśnił, że posesja niezamieszkała wytwarzająca odpady będzie mogła być 

objęta podatkiem śmieciowym jeśli taką uchwałę podejmie Rada.  

 

Radny Mieczysław Dębowiak zapytał w jakiej wysokości opłaty będą ponosiły 

firmy, sklepy. 

 

Burmistrz poinformował, że nie jest możliwe dziś podanie dokładnej ceny, 

jednak każda firma ma obowiązek mieć podpisaną umowę na wywóz odpadów. 

 

Przewodniczący Rady zachęcił radnych oraz gości do obejrzenia filmu 

edukacyjnego „Jak wdrożyć nowy system gospodarki odpadami” 

zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp.  

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał 

sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy  

Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  

w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2011”, stanowiące załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 

 

Radny Romuald Gawroński wnioskował o przedstawienie przez „nowego” 

dyrektora MGOK planu funkcjonowania tejże instytucji.  

 

Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. - Justyna Chojnacka poinformowała, że na 

następną sesję Rady Miejskiej przygotuje szczegółowy plan pracy MGOK. 

 

Radny Michał Dopierała zgłosił konieczność zakupienia chłodni do MGOK oraz 

poinformował, że klimatyzacja w sali bankietowej MGOK nie działa. 
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Radny Mieczysław Kowalski zapytał dlaczego o 280.000,- zł  zmniejszyła się 

subwencja oświatowa. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że naliczenie subwencji oświatowej wynika ze  

zmniejszenia wskaźnika przeliczeniowego. 

 

Radna Róża Jędrosz zgłosiła brak zajazdu dla autobusów przy szkole  

w Borku Wlkp.  

 

Burmistrz poinformował, że w tym temacie były prowadzone rozmowy  

z dyrektorami szkół w Borku Wlkp. Burmistrz uważa, że przy szkole  

w Borku Wlkp. powinna być ulica jednokierunkowa z wyjazdem na ul. Asnyka. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Władysław Hałas poparł 

stanowisko Burmistrza w tej sprawie. 

 

Sołtys wsi Skokówko ponowił swój wcześniejszy wniosek o zamontowanie 

barierek zabezpieczających w Skokówku. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina monitoruje tę sprawę w Generalnej Dyrekcji 

Dróg.  

 

Następnie sołtys wsi Jeżewo wnioskował o ścieżkę rowerową do zalewu  

w Jeżewie oraz o modernizację drogi Skokówko – Jeżewo. 

 

Wicestarosta – Janusz Sikora poinformował, że sprawa ścieżki rowerowej nad 

zalew w Jeżewie zostanie przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

 

Sołtys wsi Siedmiorogów Drugi wnioskował o „łatanie dziur”. 

Wicestarosta  wyjaśnił, że Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu ma pełne 

rozeznanie o stanie dróg powiatowych i systematycznie są wykonywane 

naprawy dróg. 

 

Radny Andrzej Kubiak w imieniu rolników apelował do członków Kół 

Łowieckich o zainteresowanie problemem niszczenia upraw kukurydzy przez 

dziki. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Koła Łowieckie współpracują z rolnikami, 

myśliwi próbują zatrzymać dziki poprzez ich dokarmianie i pełnienie dyżurów 

w lesie, jednak rolnicy również powinni takie dyżury pełnić i chronić swoje 

uprawy. 

 

Wicestarosta podziękował Gminie Borek Wlkp. za bardzo dobrą współpracę  

w czasie zimowego utrzymania dróg. Ponadto Wicestarosta wnioskował  
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o zwrócenie uwagi na drzewa wrastające w linie energetyczne i apelował  

o przegląd posesji pod tym względem.  

 

W związku z nie wypracowaniem opinii w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Gminie Jarocin w drodze porozumienia międzygminnego zadań 

wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

Przewodniczący Rady zaproponował aby w tym temacie odbyło się wspólne 

posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w dniu 14 maja br. o godz. 15.00.  

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.11. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył XIX sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady 

 

Wiesława Wójcik     Roman Kręciołek 
 


