
Protokół  Nr XXXII/2013
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 18 kwietnia 2013 roku
w godz. od 1600 do 1720

W sesji  uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych)  -  lista  obecności 
stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu  (nieobecni  radni:  Andrzej 
Kubiak, Mieczysław Kowalski, Przemysław Madzia) .

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  w  Borku  Wlkp.  –  Marlena 
Kowalska,
Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. – Justyna Chojnacka,
Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska,
Redaktor „Życia 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.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI 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) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2012,
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2012,
c) zmiany uchwały Nr XXX/175/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 

13 marca 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Borek Wlkp. na lata 2013-2021,
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d) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. 
10. Zakończenie.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady.

Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek  stwierdził,  że  radni  mieli 
możliwość  zapoznania  się  z  treścią  protokołu,  który  był  wyłożony  w biurze 
Rady Miejskiej. 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 XXXI sesji Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie złożył Wicestarosta – Janusz Sikora, który wyraził swoje 
zadowolenie w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Ponadto 
Wicestarosta poinformował, że w dniu 27 kwietnia br w godzinach od 18.00 do 
24.00 w obiektach oświatowych powiatu gostyńskiego odbędzie się Powiatowa 
noc z edukacją. Udział w w/w przedsięwzięciu biorą: 
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu,
2) Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu,
3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli,
4) Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu,
5) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi,
6) Zespół Szkół w Borku Wlkp.,
7) Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu,
8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyniu.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają jakieś uwagi.
Żadnych pytań nie zgłoszono.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał  czy radni zgłaszają  uwagi do przedstawionego 
sprawozdania.
Nikt z obecnych uwag nie zgłosił.
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Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.   

Radny Leszek Dajewski  prosił o wyjaśnienie następujących spraw:
1) czy z Rady Miejskiej została przekazana interpelacja do Burmistrza,
2) jeżeli  została  przekazana  to  jakie  pisma  zostały  wysłane  do  Agencji 

Nieruchomości Rolnych w Poznaniu,
3) jakie działania zostały poczynione w tej sprawie.

Innych zapytań nie zgłoszono.

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

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2012.

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

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany 
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja 
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 
1 radny wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 183 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2012.

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

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany 
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja 
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.
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Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 184 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) zmiany uchwały Nr XXX/175/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
13 marca 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Borek Wlkp. na lata 2013-2021.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany 
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja 
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXII/ 185 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d)  zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

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

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany budżetu i  w budżecie na 
2013 rok.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany 
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja 
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.
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Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni j.w.).
Uchwała Nr XXXII/ 186 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że korespondencja między Radą Miejską, 
a Urzędem Miejskim funkcjonuje prawidłowo.

Po czym Burmistrz wyjaśnił,  że nie pamięta  ile pism zostało wysłanych  do 
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu: czy 30, 20 czy 10 pism.

Następnie  radny  Leszek  Dajewski  stwierdził,  że  nie  zadowala  go  taka 
odpowiedz,  bo  jeżeli  były  wysłane  pisma  w  temacie  jego  interpelacji,  to 
chciałby  je  zobaczyć.  Radny  uważa,  że  interpelacja  jednak  nie  została 
przekazana Burmistrzowi i pisma w tej sprawie nie były kierowane do Agencji 
Nieruchomości  Rolnej  w  Poznaniu.  Ponadto  radny  dodał,  że  znając 
operatywność Burmistrza sprawę można załatwić.

Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  bardzo ważne byłoby przejęcie  gruntów 
przy cmentarzu w Borku Wlkp. od Agencji Nieruchomości Rolnych 
w Poznaniu. Ponadto wyjaśnił, że korespondencja między Radą Miejską, 
a  Urzędem  jest  poprawna,  wszystkie  pisma  wpływające  do  Rady  są 
przedstawiane na sesji  i Komisji.  Dodał także, że sprawdzi sprawę zgłoszoną 
przez radnego Leszka Dajewskiego jeżeli były uchybienia, wówczas przeprosi 
go publicznie.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  kilkakrotnie  Gmina  zwracała  się  do  Agencji  w  tej 
sprawie  lecz  nie  ma  wydzielonej  drogi  dojazdowej  do  wskazanych 
nieruchomości  w Karolewie.  Dodał także,  że  wspólnie  z Panem Grzegorzem 
Marszałkiem  dużo  wcześniej  niż  wpłynęła  interpelacja  radnego  Leszka 
Dajewskiego byli w Agencji i prowadzili rozmowy w tej sprawie.
Po  czym  Burmistrz  zapewnił,  że  pojedzie  jeszcze  raz  do  Agencji  i  będą 
prowadzone rozmowy w tym temacie, celem rozwiązania sprawy. 

Radny Leszek Dajewski prosił aby Burmistrz umówił ich na rozmowy 
w Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu w tej sprawie i sam 
zapewnił 
o udziale w tym spotkaniu.
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Innych zapytań nie zgłoszono.

Ad.9. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  do  biura  Rady  Miejskiej  wpłynęły 
następujące sprawozdania:
1) sprawozdanie finansowe za rok 2012 składające się z bilansu z wykonania 

budżetu  Gminy  Borek  Wlkp.,  bilansu  jednostki  budżetowej,  rachunku 
zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki,

2) 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 za 
2012 rok”,

3) ocena  zasobów  pomocy  społecznej  wraz  z  rekomendacjami,  która  jest 
podstawą do planowania budżetu na rok następny, zgodnie z art.16a ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 182).

W tym punkcie radny Romuald Gawroński poinformował, że wraz z kilkoma 
mieszkańcami Karolewa byli kiedyś w Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu 
Państwa Oddział w Poznaniu w sprawie przejęcia dróg dojazdowych do bloków 
w Karolewie i otrzymali odpowiedz, że nie ma takiej możliwości.
Radna Barbara Wawrzyniak apelowała do sołtysów o trzymanie psów 
w  ogrodzeniu,  ponieważ  w  ostatnim  czasie  było  bardzo  dużo  przypadków 
zagryzienia saren przez bezpańskie psy.

Następnie radny Romuald Gawroński wnioskował o uporządkowanie rowu przy 
drodze powiatowej obok działek ogrodniczych w Karolewie. Radny dodał, że 
śmieci pochodzą na pewno od mieszkańców Karolewa.

Wicestarosta  poinformował,  że  jeżeli  mieszkańcy  Karolewa  zaśmiecają  rów 
powinni go uprzątnąć.

Radny Michał Dopierała zapytał czy są nowe ustalenia w sprawie dopuszczenia 
przejazdu  dla  pojazdów  o  dużym  tonażu  w  Borku  wlkp.  przez  ul.  Zdzież. 
Ponadto radny poinformował o braku dojazdu do pól przy ul. Asnyka 
i Mickiewicza w Borku Wlkp. oraz wnioskował o  wyjaśnienie dlaczego na 
ul.  Konopnickiej  w  Borku  Wlkp.  w  połowie  jest  dopuszczony  transport 
samochodów do 15 ton, a od połowy do 3,5 tony. Radny wnioskował także 
o wyremontowanie drogi w Skokowie przy kiosku.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  ul.  Konopnicka  to  droga  powiatowa  i  Zarząd  Dróg 
Powiatowych  w  Gostyniu  przychylił  się  do  wniosku  właściciela  firmy 
transportowej – pana Adamkiewicza o dopuszczenie samochodów do 15 ton na 
dojazd do firmy.
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Następnie  radna  Róża  Jędrosz  zgłosiła  problem  dotyczący  odprowadzania 
ścieków do rowu przez mieszkańców wsi Wycisłowo.

Burmistrz  poinformował,  że  w  związku  z  tym  zgłoszeniem  zostanie 
przeprowadzona  kontrola  dotycząca  odprowadzania  ścieków  przez 
poszczególnych właścicieli posesji.

Radny Leszek Dajewski zapytał od kiedy będzie zorganizowany objazd 
Borku Wlkp., ponieważ kolejny raz TIR zakleszczył się przy wyjeździe 
z ul. Pogorzelskiej.

Burmistrz wyjaśnił, że od 15 kwietnia br. miał obowiązywać nowa organizacja 
ruchu drogowego na terenie naszej gminy, jednak w związku ze zgłoszonymi 
uwagami radnych sprawa się opóźniła.

Następnie  Wicestarosta  Janusz  Sikora  wyjaśnił,  że  w  najbliższym  czasie 
Starostwo Powiatowe w Gostyniu zakupi sprzęt do czyszczenia rowów. Ponadto 
dodał także, że na ul.Konopnickiej będzie tylko wyznaczony dojazd do posesji 
pana Adamkiewicza samochodów ciężarowych, natomiast dojazd na 
ul.  Jeżewską do Biopal nie powinien odbywać się ul.  Konopnicką,  ponieważ 
droga ta nie jest przystosowana pod tak ciężki transport.

W  dalszej  części  Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  przedstawił 
koncepcję  rozbudowy  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadami  w  Jarocinie  na 
bazie istniejącego zakładu.

Nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.10. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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