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

odbytej w dniu 20 czerwca 2013 roku
w godz. od 1600 do 1745

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

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Wicestarosta – Janusz Sikora,
Radny Powiatu – Grzegorz Marszałek,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Wycisłowie 

– Alina Sokół, 
Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. - Justyna Chojnacka,
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – 
Marlena Kowalska, 
Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk
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 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:
a) z XXXIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 23 maja 2013 roku,
b) z XXXIV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 czerwca 2013 roku.
4. Zapytania i interpelacje radnych.

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

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
b) udzielenia  Burmistrzowi  Borku  Wlkp.  absolutorium  z  tytułu  wykonania 

budżetu za rok 2012,
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c) zmian budżetu i w budżecie na 2013 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 wprowadzono projekty uchwał w sprawie: 
 przejęcia nieruchomości gruntowej od Polskich Kolei Państwowych Spółka 

Akcyjna. 

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

Nastęnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem porządku sesji głosowało 15 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny. 

W dalszej części Przewodniczący Rady przedstawił pkt 5. Po wprowadzonej 
zmianie:
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
b) udzielenia  Burmistrzowi  Borku  Wlkp.  absolutorium  z  tytułu  wykonania 

budżetu za rok 2012,
c) zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok,
d) przejęcia nieruchomości gruntowej od Polskich Kolei Państwowych Spółka 

Akcyjna.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem porządku sesji głosowało 15 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu:
a) z XXXIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 23 maja 2013 roku.

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.
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Za przyjęciem protokołu z XXXIII sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

b) z XXXIV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 czerwca 2013 roku.

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 XXXIV sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła interpelacja radnego Michała Dopierały skierowana do Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. dotycząca odtworzenia i utwardzenia drogi gminnej 
w Skokowie (od pana Romana Dopierały do pani Haliny Dopierała) oraz 
założenie chodnika od przystanku autobusowego do pana Piotra Niedzieli) 
w Skokowie. 

Następnie radny Przemysław Madzia poruszył problem bezpieczeństwa dzieci 
w rejonie szkoły w Zalesiu. Radny wnioskował o ogrodzenie boiska bądź 
zamontowanie „chobków” w jezdni, ponieważ boisko znajduje się przy drodze 
o dużym natężeniu ruchu co zagraża bezpieczeństwu grających w piłkę dzieci.

Radny Michał Dopierała zwrócił uwagę także, że znak zakazu wjazdu 
samochodów ciężarowych przy ZPM MRÓZ w Borku Wlkp. powinien być 
ustawiony dużo wcześniej, ponieważ kierowcy za późno je widzą i są zmuszeni 
do jazdy przez Skoków. Radny uważa, że od strony Koźmina - dużo wcześniej 
powinien być znak informujący o zakazie poruszania się samochodów powyżej 
15 ton w Borku Wlkp.
Ponadto radny poinformował,  że koło szkoły w Skokowie są bardzo rozrośnięte 
drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu na drodze oraz zagięty przepust na 
drodze przy moście.
Więcej uwag nie zgłoszono.

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

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu 
za rok 2012 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-0954/29/10/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za 2012 rok, 
stanowi ona załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Po czym Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uwag nie zgłoszono.
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 2012 
rok, stanowi ona załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak odczytał uchwałę 
Nr SO –0955/40/10/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp. z tytułu wykonania 
budżetu  Gminy za rok 2012, stanowi ona załącznik Nr 5 do niniejszego 
protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem 
finansowym za 2012 rok.

Nie zgłoszono żadnych pytań.
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.
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Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
Po czym zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały.

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXV/193/2013 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 2012.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Andrzej Kubiak.
Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusje w tej sprawie.
Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął 
dyskusję i  zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXV/194/2013 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.

Do gratulacji w imieniu pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Borek Wlkp. dołączyła również Sekretarz 
Gminy.

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) zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
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Skarbnik Gminy poinformowała, że w omawianej na posiedzeniu wspólnym 
Komisji Rady Miejskiej brakowało zapisu par. 3 tj planowana wysokość dotacji 
udzielonych w budżetu gminy. Dotacja ta była wprowadzona w załączniku po 
stronie wydatków, jednak w głównej uchwale nie było stosownego zapisu. 
Ponadto Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo uzasadnienie do projektu 
w/w uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do projektu 
uchwały.

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 (nieobecny radny Mieczysław Dębowiak).
Uchwała Nr XXXV/195/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) przejęcia  nieruchomości  gruntowej  od  Polskich  Kolei  Państwowych 
Spółka Akcyjna.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek  przedstawił  projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Następnie Burmistrz poinformował, że jest to droga od ul. Dworcowej 
w kierunku dworca PKP i dalej bocznica kolejowa do „AGRO MRÓZ” 
w  Borku  Wlkp.,  przedstawiając  na  mapie  wskazaną  nieruchomość.  Ponadto 
Burmistrz stwierdził, że pozostało jeszcze uzgodnienie z Panem Mrozem sprawy 
wykupu bądź zamiany gruntu, który stanowi przejazd do ul. Powstańców Wlkp.
Burmistrz dodał także, że nowa droga była by odciążeniem ruchu dla 
ul. Konopnickiej.

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

Radny Romuald Gawroński zapytał, czy nieruchomości, których właścicielem 
jest Pan Wojciech Mróz są planowane do wykupu.

Burmistrz wyjaśnił, że w tej sprawie nie były jeszcze prowadzone szczegółowe 
rozmowy z Panem Mrozem, ale Gmina zaproponuje wykup w/w działek. 
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Innych 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 (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXXV/196/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z tym iż wpłynęła 
interpelacja radnego Michała Dopierały, która została skierowana do Rady 
Miejskiej wnioskował do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu o zorganizowanie posiedzenia Komisji w tym temacie. Ponadto 
Przewodniczący Rady zaproponował odbycie Komisji wspólnej z Komisją 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego celem zaopiniowania dwóch wniosków, które wpłynęły do Rady 
Miejskiej w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia w sporcie.

Następnie w odpowiedzi na zapytanie radnego Przemysława Madzi dotyczące 
zwiększenia bezpieczeństwa przy szkole w Zalesiu, Burmistrz poinformował, że 
ogrodzenie boiska przy szkole może być wykonane w ramach funduszu 
sołeckiego.

Radny Przemysław Madzia stwierdził, że może lepszym rozwiązaniem byłoby 
zamontowanie „chobków” na drodze, a jest to droga gminna.

Burmistrz wyjaśnił, że „chobki” również można zamontować ze środków 
funduszu sołeckiego.

Po czym Przewodniczący Rady prosił Burmistrza o ustosunkowanie się do 
stwierdzenia radnego Michała Dopierały dotyczącego wcześniejszego 
ustawienia znaku informującego od strony Koźmina  o zakazie wjazdu 
samochodów powyżej 15 ton do Borku Wlkp. 
Ponadto Przewodniczący Rada poparł stanowisko radnego Michała Dopierały, 
ponieważ sam był świadkiem kiedy samochód ciężarowy musiał cofać.

W tym temacie Burmistrz prosił o udzielenie wyjaśnień inspektor ds. inwestycji, 
dróg i remontów – Joannie Krajewskiej.

Inspektor wyjaśniła, że znaki ustawione są w odległościach przewidzianych 
w  rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych. Dodała, że dużo wcześniej 
jest ustawiona tablica z informacją o tym, że ruch tranzytowy w kierunku 
Leszna oraz Kalisza jest kierowany na lewo. Dalej poinformowała, że kolejnym 
znakiem kierowcy są informowani, że samochody o tonażu powyżej 5 ton 
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muszą skręcić w lewo, a powyżej 15 ton na prawo zgodnie z wnioskiem radnego 
Michała Dopierały.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że wyjaśnienia inspektor nie są 
satysfakcjonujące i zaproponował wizję lokalną w terenie celem potwierdzenia 
jego wniosku.

Inspektor Joanna Krajewska wyjaśniła, że znak zakazu poruszania się 
samochodów ciężarowych nie można ustawić przed znakiem informacyjnym.

Na kolejny wniosek radnego Michała Dopierały dotyczący zagrożenia na drodze 
przy szkole w Skokowie przez bardzo rozrośnięte drzewa wyjaśnień udzielił 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski. 
Poinformował, że gałęzie które muszą być wycięte ze względu na zagrożenie 
można wykonać niezwłocznie, a z pozostałymi cięciami należy poczekać do 
jesieni.

Radny Michał Dopierała dodał, że wszystkie topole przy drodze do Klasztoru 
powinny być obcięte.

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak poparł wniosek radnego 
Przemysława Madzi dotyczący zamontowania „chobków” na drodze przy 
szkolnym boisku. Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że wniosek taki składał już 

w 2007 roku. Dodał, że zabranie wiejskie decyduje o tym na jaki cel są 
przeznaczane środki z funduszu sołeckiego.

Następnie radny Michał Dopierała stwierdził, że wieś Zalesie na w/w cel może 
przeznaczyć środki pozyskane z Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 
2020”.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 19 czerwca br. 
Burmistrz odbył spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, po 
czym prosił o przedstawienie wyników tego spotkania.

Burmistrz stwierdził, że Agencja jest bardzo przychylna dla Gminy jednak na 
dzień dzisiejszy sprzedają tylko duże grunty, natomiast małymi 
nieruchomościami nie są zainteresowani.
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Przewodniczący Rady poinformował, że należy wystosować pismo do Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Poznaniu w sprawie przekazania wskazanych 
gruntów Gminie Borek Wlkp. między innymi grunty pod parking przy 
cmentarzu w Borku Wlkp. 
Dodał również, że ksiądz proboszcz Parafii w Borku Wlkp. wraz z panem 
Ordanikiem również byli w Agencji  i z przeprowadzonych rozmów wynikało, 
że Gmina ma tylko wystosować pismo w tej sprawie.

Po czym Burmistrz wyjaśnił, że Gmina otrzymała kilkukrotną negatywną 
odpowiedz w tej sprawie z Agencji.
Głos w tym temacie zabrał również radny Marek Rożek informując, że Gmina 
czyniła starania o wykup lub przejęcie tych gruntów, natomiast ksiądz 
proboszcz z panem Ordanikiem ubiegali się o zamianę gruntów. Ponadto radny 
zgłosił wniosek  o namalowanie łuku na drodze z  ul. Pogorzelskiej na 
ul. Bojanowskiego. 

Burmistrz udzielił odpowiedzi pozytywnej w sprawie namalowania łuku na 
wskazanej drodze.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na cmentarz komunalny Gmina 
otrzymałaby grunty od Agencji.

Burmistrz wyjaśnił, że aby powstał cmentarz komunalny Gmina musi mieć 
wykonane nowe Studium i Plan Zagospodarowania Przestrzennego, co będzie 
kosztowało około 3 mln zł. Po czym dodał, że wykup gruntów byłby o wiele 
tańszy.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.8. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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	Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,
	Dyrektor Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Wycisłowie – Alina Sokół,
	oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
	Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak poparł wniosek radnego Przemysława Madzi dotyczący zamontowania „chobków” na drodze przy szkolnym boisku. Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że wniosek taki składał już w 2007 roku. Dodał, że zabranie wiejskie decyduje o tym na jaki cel są przeznaczane środki z funduszu sołeckiego.

