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Protokół  Nr L/2014 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 16 października 2014 roku 

w godz. od 1600 do 1730 

 

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecni radni: 

Romuald Gawroński -  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz – Marian Jańczak 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – Mirosław  

Tawrdowski, 

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,  

Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – Marlena Kowalska, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wycisłowie – Alina Sokół, 

Dyrektor Zespołu Szkół w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska 

Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. – Robert Pilch, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk,  

Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska, 

- 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 

(nieobecni radni Romuald Gawroński oraz Przemysław Madzia).  

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad. 

Obecny radny Przemysław Madzia. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej. 

5. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

6.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (333/20), 

b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (333/21), 
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c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata  

2014 - 2023, 

d) zmian budżetu i w budżecie na rok 2014. 

  

7. Opinia w sprawie przyznania statusu pomnika przyrody dla alei lipowych. 

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Wolne głosy i wnioski.  

10.  Zakończenie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma uwagi do 

przedstawionego porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Barbara Wawrzyniak 

wnioskowała o wprowadzenie do porządku sesji punktu dot. sprawozdania  

z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił  harmonogram  po wprowadzonej zmianie,  

a mianowicie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej. 

5. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015. 

6. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

7.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (333/20), 

b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (333/21), 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata  

2014 - 2023, 

d) zmian budżetu i w budżecie na rok 2014. 

  

8. Opinia w sprawie przyznania statusu pomnika przyrody dla alei lipowych. 

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Wolne głosy i wnioski.  

11.  Zakończenie. 

 

Po czym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie przyjęcia porządku sesji 

po wprowadzonej zmianie. 
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Za przyjęciem głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLVIII 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 XLVIII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie 

był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XLIX 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 XLIX sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad.5. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 

Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania 

placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015. 

 

Powyższe sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, 

Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – 

Barbara Wawrzyniak. 

 

Radny Zbigniew Maturski zapytał z jakiego materiału jest wykonany dach na 

sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zimnowodzie. 

 

Dyrektor ZS w Zimnowodzie   -  Barbara Krzekotowska wyjaśniła, że 

konieczność remontu dotyczy wykonania nowego opierzenia dachu. Wydatek na 

ten cel w wysokości 15 tyś zł został uwzględniony w projekcie budżetu na rok 

2015. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 
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Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Wpłynęło zapytanie radnej Anny Marcinkowskiej dotyczące terminu wykonania 

przyłącza świetlicy wiejskiej w Bruczkowie do kanalizacji sanitarnej. 

 

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

 

a) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (333/20), 

 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

poinformował, że projekt uchwały dotyczy sprzedaży działki nr 333/20 

położonej w Borku Wlkp. Działka nie jest zabudowana.  Nieruchomość zostanie 

przeznaczona na uzupełnienie działki sąsiedniej oznaczonej numerem 333/6, 

której właścicielem jest Grzymisławska Czesława.  Działka ta została 

wydzielona z działki nr 333/11.         

 

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 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr L/282/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (333/21), 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

poinformował, że projekt uchwały dotyczy sprzedaży działki nr 333/21 

położonej w Borku Wlkp. Działka nie jest zabudowana.  Nieruchomość zostanie 

przeznaczona na uzupełnienie działki sąsiedniej oznaczonej numerem 333/6, 

której współwłaścicielami są: Paszkier Wiesława, Paszkier – Klaczyk 

Magdalena i Paszkier Jacek. Działka ta została wydzielona z działki nr 333/11.         
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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 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr L/283/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata  

2014 - 2023, 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Andrzej Kubiak. 

 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo 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 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr L/284/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

d) zmian budżetu i w budżecie na rok 2014. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Tomasz Szczepaniak. 

 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji 

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

wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały. 

 

Radny Marek Rożek stwierdził, że wyraża zgodę na przedstawione zmiany  

w budżecie, jednak nie wyraża zgody na zwiększenie wydatków o kwotę 5 tys. 

zł z przeznaczeniem na zakup usług promujących Gminę tzn. na Magazyn 

Samorządowy. Radny uważa, że w tym dodatkowym magazynie będą poruszane 

sprawy związane z Radą Miejską, Burmistrzem, a w obecnym czasie może być 

to potraktowane jako kampania wyborcza za publiczne środki, wobec 

powyższego radny proponuje aby Magazyn Samorządowy wyszedł po  

16 listopada br. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że nigdy nie dopuszczał i nie dopuści aby w Magazynie 

Samorządowym była „kampania wyborcza”. Dodał, że w gazetce będzie 

podsumowanie jego 16 lat pracy. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że Magazyn Samorządowy jest drukowany przez 

jednostkę gminną – Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie i wszystkie 

jednostki gminne mogły w tej gazetce zamieszczać swoje artykuły. Ponadto 

Przewodniczący Rady dodał, że mieszkańcy bardzo chętnie czytają Magazyn 

Samorządowy, zawsze szybko rozchodzi się cały nakład. 

 

Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że pod naciskiem mieszkańców zwiększono nakład 

druku gazetki. 

 

Innych 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 L/285/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8.  Opinia w sprawie przyznania statusu pomnika przyrody dla alei 

lipowych. 

 

Powyższą opinię przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił 

informację dot. pomnika przyrody, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

 

Wioleta Jańczak – wnioskodawczyni w w/w sprawie podziękowała, za 

zainteresowanie sprawą oraz zadeklarowała swoją pomoc w celu realizacji tego 

zadania.  

 

Burmistrz poparł złożony wniosek. 
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Za przyjęciem opinii głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

W odpowiedzi na zapytanie radnej Anny Marcinkowskiej, Burmistrz wyjaśnił, 

że wykonanie przyłącza z świetlicy wiejskiej w Bruczkowie do kanalizacji 

sanitarnej powinno być zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. 

Burmistrz poinformował, że sołtys wsi nie zgłaszał wcześniej tej sprawy. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski stwierdził, że 

dowiadywał się czy wszystkie posesje we wsi Bruczków są podłączone do 

kanalizacji sanitarnej i otrzymał odpowiedź pozytywną. Ponadto wyjaśnił, że  

gdyby ten temat był poruszony dwa tygodnie wcześniej, zadanie byłoby już 

wykonane.  

 

Burmistrz wyjaśnił, że zadanie to zostanie zrealizowane jak najwcześniej. 

 

Radna Anna Marcinkowska podziękowała za wyczerpująca odpowiedź. 

 

Ad.10. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 6 listopada br 

planowana jest ostatnia sesja Rady Miejskiej, natomiast posiedzenie Komisji 

odbędzie się w dniu 3 listopada br. 

 

Radny Michał Dopierała wnioskował aby na sesji w dniu 6 listopada br 

wprowadzić projekt uchwały w sprawie konieczności instalacji drugiego 

transformatora we wsi Skokówko. Ponadto radny zapytał czy w budżecie na rok 

2015 r. zostaną zaplanowane środki na drogę w Skokowie, która jest już 

wymierzona (mogłaby być z tłucznia). Radny wnioskował także o budowę drogi 

lub wyrównanie jej z Borku Wlkp. ul. Skokowskiej do Skokowa. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie aby radny 

przygotował stosowny projekt uchwały.  

 

Radna Róża Jędrosz zapytała, czy w jakaś część zabawek na placu  

w Studziannie została sfinansowana z budżetu Gminy. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że dokładnie nie pamięta, jednak część środków do placu 

zabaw została dofinansowana z budżetu Gminy. 
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Radny Michał Dopierała zapytał, czy linia wysokiego napięcia- napowietrzna, 

która jest nad placem zabaw w Borku Wlkp. jest bezpieczna dla osób 

przebywających na placu zabaw. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że jest to linia bezpieczna, jednak w przyszłości jest 

planowane skablowanie tejże linii. W temacie budowy i modernizacji dróg 

Burmistrz prosił, aby radny zwrócił się do nowego burmistrza i nowej Rady 

Miejskiej. 

W dalszej części Burmistrz ustosunkował się do artykułu zamieszczonego na 

portalu „gostyn24” 

– sprawa zasilania w energię elektryczną- odbyło się spotkanie z ENEĄ, na 

którym ustalono, że Borek Wlkp. będzie drugostronnie zasilony i to zadanie 

będzie zrealizowane do miesiąca grudnia br.  

– w sprawie zwiększenia mocy dla Skokówka również sprawa jest 

analizowana, aby energię zabezpieczyć także dla przyszłych 

przedsiębiorców, 

- w sprawie braku dialogu społecznego -  Burmistrz wyjaśnił, że nie zgadza się 

z tym ponieważ rozmawia z wszystkimi, z każdą grupą społeczną naszej 

gminy, nie wyłączając osób niepełnosprawnych, jedynie z niemowlakami nie 

rozmawia, bo nie potrafi. Ponadto Burmistrz stwierdził, że jeżeli pisze się  

w gazetach artykuły na jego temat, to on również powinien mieć prawo 

ustosunkować się do tych wypowiedzi, 

- „Boreckie układy” – Burmistrz wyjaśnił, że w pierwszej kadencji tj. 1998 –

2012 to Rada Miejska wybrała brata przewodniczącym rady, bratowa była 

księgową przyjętą za wcześniejszego burmistrza - przeszła na emeryturę, jej 

synowa – pracownik MGOPS również odeszła z pracy, wszyscy nowi 

urzędnicy byli przyjmowani z konkursu i nie ma nikogo z rodziny, 

- do wypowiedzi, że Gmina nie powinna zajmować się organizacją miejsc 

pracy, Burmistrz wyjaśnił, że bardzo ważne jest tworzenie nowych miejsc 

pracy, np. obecnie w każdej szkole jest oddział przedszkolny, szkoły 

zawodowe, ponadgimnazjalne, 

- tereny inwestycyjne - mamy dwa duże miejsca oraz wszystkie tereny 

zurbanizowane na terenie gminy,  

- zatrudnienie w CIS – będą zatrudnione dwie osoby z kierownictwa (na p.o.), 

- na terenie gminy jest wiele miejsc pracy utworzonych, od osób  z wyższym 

wykształceniem do osób z wykształceniem zawodowym (szkoły, ZAZ, 

BIOPAL, gratowisko),  

 

Radny Marek Rożek stwierdził, że w zamieszczonym z nim wywiadzie  

w gazecie „Gostyn24” odniósł się do źródeł energii odnawialnej (np. wiatraki). 

Radny stwierdził, że w czasie kiedy był budowany Zbiornik „Jeżewo” 

proponował elektrownię wodną, na którą posiada stosowne opracowania. 

Radny dodał, że w swej wypowiedzi nie negował pracy Burmistrza, 

zastanawia się tylko nad tym, że być może zabrakło dialogu i dlatego jest takie 

rozbicie w Gminie. Jeśli chodzi o przedszkole, to radny Marek Rożek stwierdził, 
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że chodziło mu o fizyczną rozbudowę przedszkola, wiedząc, że na 

dokumentację są środki zabezpieczone. W temacie rozwoju, radny wymienił 

największe zakłady związane z rolnictwem na terenie naszej gminy, natomiast 

inne wypowiedzi to „opinie mieszkańców”. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że nie ustosunkowywał się do artykułu, tylko do tych 

wypowiedzi, które dotyczyły Burmistrza. 

W sprawie elektrowni wodnej w Jeżewie Burmistrz wyjaśnił, że obliczenia 

wodne wykazały, że turbina wodna mogłaby działać tylko trzy lub cztery 

miesiące, ponieważ albo nie byłoby wody, albo byłaby zamarznięta. 

 

Marek Rożek  dodał, że na dzień dzisiejszy sytuacja na „Zalewie Jeżewo” 

mogłaby być inna. 

 

Burmistrz dodał, że będzie bardzo zadowolony jak na  „Zbiorniku Jeżewo” 

będzie zainstalowana turbina wodna. 

 

Przewodniczący Rady proponował wszystkim radnym, aby dyskusję „przelać” 

w czyny. 

 

Radna Róża Jędrosz zapytała gdzie dokładnie przebiega budowana linia 

energetyczna. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że od Gostynia do Borku Wlkp.  

 

Radny Zbigniew Maturski wnioskował o ustawienie znaku informacyjnego  

z nr posesji w kierunku Celestynowa. 

 

Burmistrz poinformował, że postara się aby wniosek był zrealizowany. 

 

Ad.11. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył L sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady 

 

Wiesława Wójcik     Roman Kręciołek 


