
Protokół  Nr XXI/2012 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 21 czerwca 2012 roku
w godz. od 1600 do 1715

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) 
 nieobecny radny Andrzej Kubiak-  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
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, 
Dziennikarz Gostyń24 – Marta Stachowska,
pracownicy Urzędu Miejskiego
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 

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

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,
b) udzielenia  Burmistrzowi  Borku  Wlkp.  absolutorium  z  tytułu  wykonania 

budżetu za rok 2011,
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c)  wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie 
obejmowanych przez Gminę Borek Wlkp. udziałów w spółce „Zakład 
Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Wytaszyczkach. 

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

Następnie  Przewodniczący Rady poinformował,  że na posiedzeniu wspólnym 
Komisji Rady Miejskiej wprowadzono projekty uchwał w sprawie: 
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 

2012-2022,
d) zmian budżetu i w budżecie.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  radni  zgłaszają  uwagi  do 
przedstawionego porządku sesji.
Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał.

Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem porządku sesji głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XX 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 XX sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła interpelacja Przewodniczącego Rady zabezpieczenia przejścia dla 
pieszych przy skrzyżowaniu na ul. Droga Lisia z drogą „przy parku”.

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

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu 
za rok 2011 oraz sprawozdanie finansowe zostało doręczone radnym wraz 
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z materiałami na dzisiejszą sesję w ustawowym terminie, było również 
przedmiotem obrad Komisji Rady.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił 
uchwałę Nr SO.-0954/24/18/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia 
i objaśnieniami Miasta i Gminy Borek Wlkp. za 2011 rok, stanowi ona załącznik 
Nr 3 do niniejszego protokołu.

Po czym Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informację o stanie mienia 
komunalnego.

Radny Marek Rożek wnioskował o wyjaśnienie okoliczności i przyczyny 
poniesienia wydatku dotyczącego zwrotu dotacji. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej 
wysokości oraz odsetek od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości dot. 
inwestycji „Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza 
oraz ciągu pieszo – jezdnego i kanału deszczowego  w ul. Asnyka 
w Borku Wlkp. – etap II”. W ubiegłym roku po kontroli Urzędu 
Wojewódzkiego zakwestionowano prace na ul. Mickiewicza i w związku z tym 
Gmina musiała zwrócić dotację w wysokości 11.662,31 zł.

Innych uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w 
sprawozdaniem.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem 
finansowym za 2011 rok.

Mimo zachęceń do dyskusji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej nikt 
z obecnych na sesji w tym temacie głosu nie zabrał.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad w/w 
sprawozdaniem.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Romuald 
Gawroński przedstawił Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. z wykonania budżetu gminy za 2011 
rok, stanowi ona załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
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Następnie Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak odczytał uchwałę 
Nr SO –0955/28/18/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2011, stanowi ona załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2011 rok.

Po czym zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały.

Radny Marek Rożek  zapytał na czym polegał błąd i kto go popełnił przy 
realizacji inwestycji na ul. Mickiewicza i Asnyka. W sprawozdaniu Komisji 
Rewizyjnej również nie zauważył wychwycenia tego faktu. Ponadto prosił 
o wyjaśnienie dlaczego fakt zwrotu dotacji został zatajony przez Burmistrza.

Burmistrz wyjaśnił, że fakt zwrotu dotacji nie został zatajony, a sprawa ta była 
przedstawiana na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Po czym poinformował, 
że różnice wystąpiły podczas weryfikacji inwentaryzacji powykonawczej dwóch 
etapów inwestycji. Gmina z tego tytułu nie poniosła strat, a zwrotem kosztów 
obciążono wykonawcę.

W dalszej części Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu wydała pozytywna opinię do w/w projektu uchwały.

Nikt więcej w tej sprawie głosu nie zabrał.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXI/112/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2011.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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Uchwała Nr XXI/113/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady w imieniu Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
pogratulował Burmistrzowi otrzymanego absolutorium, podziękował również 
podatnikom za ich obowiązkowość oraz za współpracę w wykonaniu budżetu.

Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej za udzielenie absolutorium oraz 
zaufanie, podziękował także kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 
i wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz sołtysom za pracę nad 
realizacją budżetu Gminy. 

c) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie 
obejmowanych przez Gminę Borek Wlkp. udziałów w spółce „Zakład 
Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą 
w Wytaszyczkach. 

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, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania, nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2012-2022.

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 14 radnych, nikt nie  wstrzymał się od 
głosowania, nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XXI/115/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2012.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Tomasz Szczepaniak. 
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
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 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXI/116/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Burmistrz wyjaśnił, że odpowiedz na interpelację zostanie udzielona w formie 
pisemnej zgodnie ze Statutem Gminy Borek Wlkp.

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.

Radny Marek Rożek wnioskował o zamontowanie oświetlenia na przejściu 
między ul. Bojanowskiego i ul. Zdzeską. Radny dodał, że przejście to 
mimo sprzątania systematycznie jest zaśmiecane.

Burmistrz wyjaśnił, że zostanie rozpatrzona możliwość zamontowania w w/w 
miejscu lamp oświetleniowych.

Radny Michał Dopierała zwrócił uwagę na brak bezpieczeństwa przy Szkole 
Podstawowej w Borku Wlkp. podczas dowozu i odbioru dzieci ze szkoły.

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawa będzie rozpatrywana przez 
dyrektorów szkół.  

Sołtys wsi Bolesławów – Jan Dutkiewicz stwierdził, że w Zimnowodzie bardzo 
ładnie są posprzątane przystanki autobusowe ponadto wnioskował o udrożnienie 
studzienek kanalizacyjnych w tej miejscowości.

Burmistrz wyjaśnił, że przystanki autobusowe są własnością Gminy 
Borek Wlkp. i dlatego Gmina utrzymuje tam czystość, natomiast kanalizacja jest 
usytuowana w pasie drogi wojewódzkiej i w związku z tym do Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg należy skierować wniosek w tej sprawie.
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Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak poinformował, że dyrektorzy 
szkół w Borku Wlkp. pozytywnie wypowiedzieli się w sprawie wprowadzenia 
jednokierunkowego ruchu drogowego na ulicy Szkolnej z wyjazdem w kierunku 
ul. Mickiewicza i wykonaniem parkingu przy szkole.

Burmistrz stwierdził, że aby przystąpić do realizacji tego zadania dyrektorzy 
szkół winni złożyć pisemny wniosek w sprawie zrzeczenia się gruntu szkolnego 
na rzecz Gminy Borek Wlkp.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.8. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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