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

odbytej w dniu 19 grudnia 2013 roku
w godz. od 1600 do 1805

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) -  lista obecności
stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu  (nieobecny  radny:  Andrzej
Kubiak oraz Mieczysław Dębowiak).

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  w  Borku  Wlkp.  –  Marlena
Kowalska,
Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Krzysztof Baska,
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 13 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 XXXIX 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) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata

2014 – 2023,
b) uchwały budżetowej na rok 2014,
c) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014,
d) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. 
10. Zakończenie.
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Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  na  posiedzeniu  Komisji
Rady  wpłynął  wniosek  Burmistrza  o  wprowadzenie  dodatkowych  projektów
uchwał i tak:

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
b) zmian w budżecie na rok 2013.

P czym zapytał, czy są inne uwagi.
Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady prosił 
o przegłosowanie zgłoszonego wniosku.

Za  wprowadzeniem  w/w  projektów  uchwał  głosowało  13  radnych,  nikt  nie
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  pkt  7  porządku  sesji  po
wprowadzonej zmianie:

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata

2014 – 2023,
b) uchwały budżetowej na rok 2014,
c) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014,
d) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014,
e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
f)  zmian w budżecie na rok 2013.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem porządku sesji głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od
głosowania i nikt nie był przeciwny. 

Po czym Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku sesji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXIX 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 XXXIX sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych Powiatu 
w tym punkcie.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz,  stanowi ono załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał  czy radni zgłaszają  uwagi do przedstawionego
sprawozdania.
Nikt z obecnych uwag nie zgłosił.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.   

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

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

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. 
na lata 2014 – 2023.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Borek Wlkp., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po czym Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Tadeusz Ratajczak poinformował, że powyższy projekt uchwały Komisja 
zaopiniowała pozytywnie.
Skarbnik Gminy przedstawiła zadania ujęte w WPF.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XL/224/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) uchwały budżetowej na rok 2013.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
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Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła  uzasadnienie do projektu budżetu 
Gminy Borek Wlkp. na rok 2013.

W dalszej części Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, która 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej odczytali 
opinię dot. budżetu na 2013 rok:

1) Komisja Rewizyjna  - opinia pozytywna, stanowi załącznik Nr 6 do 
niniejszego protokołu,

2) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna, stanowi 
załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu,

3) Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna, stanowi załącznik 
Nr 8 do niniejszego protokołu,

4) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna, stanowi
załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisje 
Rady nie zgłosiły żadnych uwag do projektu budżetu na 2013 rok.
Po czym otwarł dyskusję nad projektem budżetu na rok 2013.

Uwag nie zgłoszono. Mimo zachęceń Przewodniczącego Rady do dyskusji 
w temacie projektu budżetu na rok 2013 nikt więcej głosu nie zabrał.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu 
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Borek Wlkp. na rok 2013.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XL/225/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c) planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2014.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady. 

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 XL/226/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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d) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Romuald Gawroński przedstawił plan 
pracy na rok 2014.

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 XL/227/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem.
Następnie otwarł dyskusję w tej sprawie.

Radny Michał  Dopierała stwierdził,  że już od paru lat Gmina dofinansowuje
Szpital w Gostyniu, a jakość usług świadczonych przez szpital jest coraz gorsza.
Radny poinformował, że jest przeciwny dofinansowaniu szpitala.

Burmistrz uważa, że należy wspomóc Szpital w Gostyniu. Ponadto wyjaśnił, że
przekazane środki zostaną zwrócone w formie modernizacji dróg powiatowych
na terenie naszej gminy.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że 3 wioski na 23 sołectwa Gminy 
Borek  Wlkp.  leżą  w  ciągu  dróg  powiatowych  i  tylko  na  te  drogi  wpłyną
pieniądze z powiatu,  natomiast  wiele dróg gminnych jest  zaniedbanych i  nie
skorzystają z tych środków.

Przewodniczący Rady poinformował, że na terenie naszej gminy jest wiele dróg
powiatowych,  między  innymi  wieś  Koszkowo,  Wycisłowo,  Jawory,  Jeżewo,
ulice  w  Borku  Wlkp.  Ponadto  Przewodniczący  Rady  dodał,  że  większość
szpitali  w  Polsce  ma  kłopoty  finansowe,  osoby  bogatsze  stać  na  prywatne
szpitale, jednak są osoby, które nie stać na takie szpitale, a też potrzebują opieki
medycznej  i  należy  im  taką  opiekę  zagwarantować.  Przewodniczący  Rady
uważa, że na tyle ile stać Gminę Borek Wlkp. należy dofinansować Szpital 
w Gostyniu. 
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Głos  zabrał  także  Wicestarosta  Janusz  Sikora,  który  poinformował,  że  na
modernizację  Szpitala  w  Gostyniu  do  tej  pory  przeznaczono  12  mln  zł.
Wyremontowano izbę przyjęć, chirurgię dziecięcą, oddział noworodkowy 
i  położniczy,  jest  nowy  podjazd  do  karetek,  podjazd  do  osób
niepełnosprawnych.  Powiat  nie  jest  organem  prowadzącym  szpital  tylko
założycielskim. W stosunku do roku 2013 na przyszły rok do szpitala 
z Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynie ok. 350 tys. zł mniej. 
Wicestarosta  poinformował,  że  wszystkie  gminy  z  terenu  Powiatu  Gostyń
zaopiniowały  pozytywnie  sprawę  dofinansowania  szpitala.  Po  czym
Wicestarosta  zapewnił,  że  środki  przekazane  na  szpital  wrócą  na  drogi
powiatowe na terenie gminy Borek Wlkp.

Innych 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 XL/228/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

f) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady –
Tomasz Szczepaniak. 
Nieobecny radny – Michał Dopierała.

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.
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 (nieobecny radny – Michał Dopierała). 
Uchwała Nr XL/229/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, zapytań także nie zgłoszono.

Ad.9. Wolne głosy i wnioski.
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W tym punkcie Przewodniczący Rady złożył wszystkim radnym oraz gościom 
najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku. Podziękował za współpracę i życzył wiele sukcesów oraz 
zadowolenia z podjętych wyzwań, dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności. 
Do życzeń dołączył się również Burmistrz, życząc wszystkim spełnienia marzeń
osobistych i zawodowych.

Nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.10. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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