
Protokół  Nr XLVI/2014
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 12 czerwca 2014 roku
w godz. od 1600 do 1720

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecni radni: 
Mieczysław Kowalski oraz Romuald Gawroński  -  lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. – 
Władysław Hałas,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Wycisłowie 

– Alina Sokół, 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – 
Marlena Kowalska, 
Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk, 
Redaktor „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 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:
a) z XLIV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 maja 2014 roku,
b) z XLV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 05 czerwca 2014 roku.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
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5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,

b) udzielenia  Burmistrzowi  Borku  Wlkp.  absolutorium  z  tytułu  wykonania
budżetu za rok 2013.

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: 
 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego  na wyprzedzające

finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej,

 zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 zmian budżetu i w budżecie na 2014 rok.

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

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem w/w projektów głosowało 13 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 2013 rok,

b) udzielenia  Burmistrzowi  Borku  Wlkp.  absolutorium  z  tytułu  wykonania
budżetu za rok 2013,

c) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego  na wyprzedzające
finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej,

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
e) zmian budżetu i w budżecie na 2014 rok.

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

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

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu 
za rok 2013 oraz sprawozdanie finansowe zostało doręczone radnym wraz 
z materiałami na dzisiejszą sesję w ustawowym terminie, było również 
przedmiotem obrad Komisji Rady.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił 
uchwałę Nr SO-0954/42/10/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za 2013 rok, 
stanowi ona załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Po czym Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2013 rok.
Uwag nie zgłoszono.
Mimo zachęceń do dyskusji przez Przewodniczącego Rady 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 Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Przemysław Madzia przedstawił Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. z wykonania budżetu 
Gminy za 2013 rok, stanowi ona załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak odczytał uchwałę 
Nr SO –0955/40/14/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. o udzielenie 
absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp. z tytułu wykonania budżetu Gminy 
za rok 2013, stanowi ona załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem 
finansowym za 2013 rok.

Nie zgłoszono żadnych pytań.
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Mimo zachęceń do dyskusji przez Przewodniczącego Rady nikt z obecnych na 
sesji w tym temacie głosu nie zabrał.

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

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
Po czym Przewodniczący Rady 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 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVI/264/2014 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 2013.

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVI/265/2014 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 Kierownik 
MGOPS w Borku Wlkp.

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

c) zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego   na
wyprzedzające  finansowanie  działań  finansowych  ze  środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady –
Andrzej Kubiak.

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.

Burmistrz poinformował, że była prowadzona dyskusja z grupą sportowców 
z terenu naszej gminy, połowa wypowiedziała się pozytywnie za budową 
kortu tenisowego. Burmistrz dodał także, że budowa hali widowiskowo –
sportowej, czy basenu nie jest problemem dla Gminy, problemem jednak 
jest koszt utrzymania tych obiektów. Wobec powyższego zadecydowano o 
budowie kortu tenisowego.

Projekt ten będzie  realizowany przy udziale pomocy Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Borek Wlkp. złoży wniosek do 
Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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 XLVI/266/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu.
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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 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVI/267/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

e) zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok.

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

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

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 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVI/268/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Zapytań i interpelacji nie zgłoszono.

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.

Radny Marek Rożek prosił o wyjaśnienie jaka jest sytuacja w firmie BIOPAL, 
w której Gmina Borek Wlkp. ma swoje udziały.
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Burmistrz wyjaśnił, że obecnie firmą steruje tymczasowy zarządca, co jest 
korzystne dla Gminy, ponieważ na bieżąco wpływają podatki, natomiast w razie
upadku firmy, Gmina straci swoje udziały. Burmistrz poinformował także, że 
pracownicy BIOPAL terminowo otrzymują wynagrodzenie.

Radny Marek Rożek poinformował, że w firmie jest inne przedsiębiorstwo, 
które na dzień dzisiejszy bardzo dobrze funkcjonuje. 

Radny Michał Dopierała stwierdził, że firma BIOPAL bardzo dobrze prosperuje
i chyba będzie dalej prosperowała. Po czym wnioskował o budowę drogi przy 
PKP w Borku Wlkp., aby odciążyć drogę na ul. Konopnickiej, którą jeździ 
ciężki transport do BIOPAL.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.8. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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