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Protokół  Nr II/2014  

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 16 grudnia 2014 roku 

w godz. od 1600 do 1830 
 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz Borku Wlkp. – Marek Rożek,  

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – Mirosław  

Tawardowski, 

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,  

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

Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Krzysztof Baska, 

Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Władysław Hałas, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wycisłowie – Alina Sokół, 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Renata Matelska, 

Były Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, 

Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. – Robert Pilch, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk,  

Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska, 

Radni Powiatowi: Grzegorz Marszałek i Maciej Biskup 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi i mieszkańcy gminy -  

lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1. Otwarcie obrad. 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak, który 

powitał wszystkich radnych oraz gości. 

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 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 I sesji Rady Miejskiej. 

4. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

 

 



 Str.2/15 

5.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp., 

b) powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp., 

c) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp., 

d) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borek Wielkopolski, 

e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2014. 

 

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

7. Wolne głosy i wnioski.  

8.  Zakończenie. 

 

Po czym Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego 

porządku sesji. 

 

Radny Zbigniew Maturski wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. 

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak prosił o przegłosowanie zgłoszonego 

wniosku. 

Za wnioskiem radnego Zbigniewa Maturskiego głosowało 11 radnych,  

3 radnych wstrzymało się od głosowania, nikt nie był przeciwny. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak wnioskował  

o projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku 

Wlkp., na następną sesję, ponieważ mieszkańcy pytają co i jak ustala Rada,  

a sam nie jest aż tak biegły aby tę sprawę wyjaśniać mieszkańcom. 

Wiceprzewodniczący uważa, że sprawa wynagrodzenia powinna być 

wyjaśniona na posiedzeniu Komisji Rady. Dalej poinformował, że to nie jest 

tak, że Rada nie chce aby Burmistrz otrzymał wynagrodzenie, tylko aby sprawę 

szczegółowo wyjaśnić. 

 

Przewodniczący Rady prosił Radę o przegłosowanie wniosku radnego Tomasza 

Szczepaniak dotyczący wycofania projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia. 

 

Za wycofaniem w/w projektu uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych 

wstrzymało się od głosy,  1 radnych był przeciwny. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porząd3K sesji po wprowadzonej 

zmianie: 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej. 

4. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

5.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp., 

b) powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp., 

c) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borek Wielkopolski, 

d) zmian budżetu i w budżecie na rok 2014, 

e) obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do 

naliczania podatku rolnego. 

 

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

7. Wolne głosy i wnioski.  

8.  Zakończenie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni jeszcze mają jakieś uwagi do 

przedstawionego porządku sesji. 

Nikt więcej uwag nie zgłosił. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

przedstawionego porządku sesji. 

Za przyjęciem przedstawionego porządku sesji głosowało 11 radnych, 3 radnych 

wstrzymało się od głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady. 

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak stwierdził, że radni mieli 

możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym 

prosił o przegłosowanie jego przyjęcia. 

Za przyjęciem protokołu z I sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady. 

 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 

możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym 

prosił o przegłosowanie jego przyjęcia. 

Za przyjęciem protokołu z I sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
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Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Wpłynęło zapytanie radnego Michała Dopierały w sprawie możliwości 

przeniesienia placu zabaw dla małych dzieci znajdującego się przy korcie 

tenisowym pod linią energetyczną, na miejsce obecnego placu siłowni,  

a siłownię przenieść w miejsce placu zabaw stanowiące załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) powołania Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Rady poformował, że wyboru Komisji Rewizyjnej należy 

dokonać zgodnie z art. 18a  ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który brzmi 

w całości: „W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele 

wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa  

w art.19 ust.1 (dot. Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady)”. 

 

Ponadto poinformował, że do składu Komisji Rewizyjnej wyrazili zgodę 

następujący radni: 

(alfabetycznie) 

 

1. radny Dopierała Michał 

2. radna Majewska Anna 

3. radny Maturski Zbigniew 

4. radny Pawlak Tomasz 

5. radna Przybylak Magdalena 

 

Zgodnie z Statutem Gminy „§ 81. 1 Komisja Rewizyjna składa się  

z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków  

w liczbie trzech. 

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. 

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna 

na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.” 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na  

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wyraziła zgodę radna Anna Majewska. 

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Po czym Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury na stanowisko 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
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Za wyborem radnej Anny Majewskiej na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt 

nie był przeciwny. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej wybrana została radna Anna Majewska. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaproponowała na z-cę radnego Tomasza 

Pawlaka. 

Radny Tomasz Pawlak wyraził zgodę na kandydowanie na z-cę 

przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

Innych kandydatów na z-cę przewodniczącego nie zgłoszono. 

Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali, za przyjęciem radnego 

Tomasza Pawlaka na z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Za przyjęciem radnego głosowało 4 członków Komisji Rewizyjnej, 1 radny 

wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwny. 

 

Wiceprzewodniczący Rady -  Tomasza Szczepaniak przedstawił projekt 

uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt z  radnych nie był przeciwny 

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr II/ 3 /2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

b) powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do składu Komisji Rady wyrazili zgodę 

następujący radni: 

 

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

 

Radny -  Tomasz Pawlak  

Radny - Tomasz Szczepaniak 

Radny - Damian Florczyk 

Radna -  Róża Jędrosz 

Radny - Roman Malicki 

Radny - Romuald Gawroński  

Radny - Michał Dopierała 

 

2. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 



 Str.6/15 

 

Radny – Zbigniew Maturski 

Radny – Jacek Gałczyński  

Radny – Roman Malicki 

Radny – Przemysław Skowronek 

 

3. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego 

 

Radny - Tomasz Szczepaniak 

Radny - Damian Florczyk 

Radna - Róża Jędrosz 

Radna – Magdalena Przybylak 

Radny – Jacek Gałczyński 

Radny – Hubert Mazur 

Radna – Anna Majewska 

Radny – Przemysław Skowronek 

 

Następnie radny Hubert Mazur wnioskował o wpisanie do Komisja Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu. 

 

Radny Jacek Gałczyński wnioskował o wykreślenie go z Komisja Oświaty, 

Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego, natomiast wpisanie do Komisja Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu. 

 

Innych zmian nie zgłoszono. 

Po czym Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt 

uchwały w powyższej sprawie. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr II/ 4 /2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Po podjęciu w/w uchwały Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, celem 

ukonstytuowania się poszczególnych Komisji.  

 

Po przerwie: 

1) Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu został 

wybrany  radny – Tomasz Pawlak, 
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2) Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego wybrano  radną – Magdalenę 

Przybylak, 

3) Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wybrano 

radnego Zbigniewa Maturskiego. 

 

c) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borek Wielkopolski. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska przedstawił uzasadnienie do w/w 

projektu uchwały. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr II/ 5 /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. 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do proponowanych zmian. 

 

Radny Romuald Gawroński prosił o przedstawienie zmian dotyczących CIS. 

 

Burmistrz Marek Rożek poinformował, że Centrum Integracji Społecznej został 

zgłoszony przez poprzedników, prace nad nim trwały, jednak zaistniały 

okoliczności, które uniemożliwiają realizację tego projektu. Jedną z przyczyn 

był okres wyborczy i zmiany osób na stanowiskach samorządowych, co 

spowodowało, że trochę czasu stracono. Burmistrz poinformował, że kiedy  

w dniu 2 grudnia br przyszedł do Urzędu, pracownicy zapoznali go  

z sytuacją dotyczącą tejże sprawy. Kosztorys zadania przekraczał 30.000 

EURO, wobec powyższego musiał być ogłoszony przetarg, który zgodnie  

z procedurą trwałby do  26 grudnia br., a środki należało wykorzystać do  

31 grudnia 2014 r. W tym miała być wyremontowana świetlica  

w Zimnowodzie. Zostały także podjęte inne próby wykorzystania tych środków, 

jednak nie można było tego uruchomić. Burmistrz wyjaśnił także, że w ramach 

CIS musiałyby działać trzy 20 osobowe grupy (remontowo – budowlana, 

kulturalna, opieka społeczna itp.), które musiałyby mieć instruktorów – kolejne 

etaty, które musiałby być utrzymane ze środków budżetu Gminy. Na 
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wynagrodzenia można byłoby uzyskać środki z tzw. „kuroniówki”, jednak po 

roku pracy pracownicy ci musieliby być wysłani na rynek pracy lub sami 

podejmować działalność gospodarczą lub zatrudnieni przez miejscowych 

pracodawców. Na każdym kroku to zadanie ma „zagrożenia” i od początku do 

końca jest nierealne, w dużej mierze czas jest temu winien, a nie złe intencje 

kogokolwiek. Burmistrz uważa, że nikt temu nie był winien, tylko że to zadanie 

nie było do wykonania zgodnie z przepisami i literą prawa. Ponadto Burmistrz 

uważa, że jeżeli na naszym rynku działa już Zakład Aktywności Zawodowej, 

Spółdzielnię „Pomocna Dłoń” oraz Zakład Usług Komunalnych to doszedłby  

jeszcze jeden zakład, który musiałby dostawać te same prace i komu je dać. 

Burmistrz podkreślił, że idea utworzenia CIS jest bardzo piękna, jednak nie 

możliwa do wykonania zgodnie z przepisami prawa. Burmistrz poinformował, 

że poświęcił na to zadanie bardzo dużo czasu, bo chciał to zrealizować, jednak 

na każdym kroku były przeszkody. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni poprzedniej kadencji byli 

poinformowani o tym, że CIS ma być utworzony jednak nie do końca  

o wszystkim Rada była poinformowana.  

 

Burmistrz Marek Rożek dodał także, że jeżeli nie powstanie CIS, to nie znaczy, 

że świetlica w Zimnowodzie nie będzie wyremontowana. Burmistrz zapewnił, 

że będzie czynił starania, aby innymi drogami to wykonać. 

 

Wiceprzewodniczący Rady - Romuald Gawroński zapytał, czy w budżecie 

Gminy na rok 2015 były uwzględnione etaty, o których była mowa w CIS. 

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w projekcie budżetu na 2015 rok w ogóle nie 

brano pod uwagę wydatków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w CIS. 

 

Radny Tomasz Pawlak wnioskował o ogłoszenie przerwy w obradach. 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy. 

 

Po przerwie głos zabrał sołtys z Zimnowody Kazimierz Banaś, który wystąpił  

w imieniu mieszkańców wsi Zimnodowa. Sołtys poinformował, że 

mieszkańcom wsi bardzo zależało na powstaniu CIS, ponieważ lokalne 

społeczeństwo bardzo dużo na tym by skorzystało. Sołtys wsi stwierdził, że 16 

lat był wcześniej radnym Rady Miejskiej i po raz pierwszy Gmina Borek Wlkp. 

będzie musiała oddać 320.000 zł, bo nie potrafimy ich zagospodarować. 

Mieszkańcy już byli pozapisywani do pracy i prosił o rozważenie sprawy. 

Ponadto sołtys stwierdził, że jeśli Rada podejmie taką decyzję, to czy jeszcze 

Urząd Marszałkowski jeszcze raz zaufa i przyzna środki Gminie Borek Wlkp. 
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Następnie głos zabrał były Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, 

informując, że Rada Miejska nie ma innego wyjścia jak poprzeć stanowisko 

obecnego Burmistrza Marka Rożka, ponieważ na dzień dzisiejszy nie zdąży się  

już nic zrobić. Każde inne działanie będzie na szkodę tej Gminy. Dodał także, że  

jest mu smutno, ponieważ tyle wysiłku zostało włożone w to zadanie, jednak na 

dzień dzisiejszy nie ma innego rozwiązania. Ponadto odniósł się także do 

wypowiedzi nowego Burmistrza, że CIS nie zabierałby miejsc pracy, ponieważ 

jego działanie byłoby o innym profilu działania. Pracownicy CIS byliby  

finansowani  z innych instytucji, a nie z budżetu Gminy. Miejsca pracy miałyby 

być dla osób z różnym wykształceniem i trochę tego szkoda. Apelował do Rady 

o poparcie stanowiska nowego Burmistrza, ponieważ już  nie ma żadnych 

możliwości realizacji tego zadania, nawet gdyby poszło zapytanie o cenę, to też 

jest termin 14 dni. 

 

Burmistrz Marek Rożek dodał, że ze strony Gminy wszystko co możliwe było 

wykonane, nawet zapytanie o cenę, jednak nadal ryzyko było ogromne dalszej 

realizacji tego zadania.  

  

Burmistrz Marek Rożek ustosunkował się także do wypowiedzi sołtysa wsi 

Zimnowoda informując, że nie ma winy po stronie Gminy, ponieważ poprzedni 

pracownicy zrobili swoją pracę tylko, że wówczas nie było środków, a kiedy 

były pieniądze to był już koniec listopada 2014r. Burmistrz dodał, że to Urząd 

Marszałkowski nie dotrzymał pewnych warunków, bo gdyby wcześniej były 

pieniądze, zadanie byłoby realizowane.  

 

Sołtys wsi Zimnodowa poinformował, że on o tym wcześniej nie wiedział. 

 

Następnie Przewodniczący Rady dodał, że na pewno wiele rzeczy się na to 

złożyło i Rada będzie próbowała aby to zadanie w przyszłości zrealizować. 

 

Innych pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny,  

2 radnych wstrzymało się od głosowania. 

Uchwała Nr II/ 6 /2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

e)  obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do 

naliczania podatku rolnego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt 

uzasadnienie do uchwały w w/w sprawie. 
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Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że wcześniej było różnie albo 

były przyjmowane stawki określone przez Prezesa GUS lub też Rada Miejska je 

obniżała. Obecnie dochody rolników bardzo spadły, wobec powyższego 

proponuje się obniżkę. Podatek w Gminach ościennych np. Koźmin i Dolsk 

został przyjęty na poziomie Prezesa GUS. 

 

Radna Róża Jędrosz zwróciła uwagę Przewodniczącemu Rady, ponieważ nie 

rzuca się projektu uchwały na sesji, gdzie trzeba podjąć decyzję. Radna 

stwierdziła, że jest także sołtysem wsi i decyzję, którą ma dziś podjąć powinna 

skonsultować co najmniej z mieszkańcami. Przewodniczący Rady ma 7 dni, aby 

dostarczyć projekt uchwały radnym celem zapoznania się i porozmawiać  

z mieszkańcami. Radna poinformowała, że nigdy nie głosowała za uchwałę, 

której nie skonsultowała z rolnikami, jakie oni mają w tej sprawie stanowisko. 

Radna Róża Jędrosz stwierdziła, że nawet przed sesją nie otrzymała projektu, 

tylko przed samym głosowaniem zapoznała się z jego treścią. 

 

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisje jeszcze nie pracują, 

zaczną pracę od dziś, czy jutra. 

 

Radna Róża Jędrosz stwierdziła, że jeżeli nie pracują Komisje, to pracuje 

Przewodniczący Rady i zadaniem Przewodniczącego Rady jest dostarczenie 

wszystkich materiałów radnym. 

 

Przewodniczący Rady ponadto stwierdził, że przy ustalaniu porządku obrad, 

radny ma prawo wnieść poprawkę i w ten sposób został wprowadzony projekt 

uchwały. 

 

Burmistrz Marek Rożek wyjaśnił, że cena przyjęta do kalkulacji  w wysokości 

61,37 zł skutkuje odpowiednimi sankcjami w budżecie, jeżeli zostanie obniżona 

to za kwotę ok. 160.000 zł nie zostaną wykonane zaplanowane  w 2015 roku 

zadania. Następnie dodał, że jest to budżet zaplanowany przez poprzednika, 

bardzo trudny do realizacji, z wieloma zagrożeniami, niejasnościami, 

prosił radnych o szczególne rozważenie tej sprawy.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński uważa, że do projektu 

budżetu powinna być przyjęta stawka 60,00 zł tak jak było w ostatnich latach. 

 

Radny Michał Dopierała poprzedni Burmistrz przy tworzeniu projektu budżetu 

przyjął stawkę 61,37 zł (podaną przez GUS) bez konsultacji z Radą Miejską. 

Ponadto dodał, że jeżeli Rada zmieni stawkę za żyto, to cały budżet „wywróci” 

się. 
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Radny Zbigniew Maturski wnioskował o pozostawienie stawki w wysokości 

60,00 zł, tak jak było w roku ubiegłym.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że okres wyborczy spowodował, że nie było 

kiedy zapytać poprzedniego Burmistrza jaką cenę ustalił Prezes GUS za 1dt 

żyta, będącą podstawą do obliczenia stawki podatku rolnego. 

 

Następnie Skarbnik Gminy stwierdziła, że ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej 

poprzedniej kadencji było 06 listopada br. i nie wierzy, że nie było jakiejkolwiek 

informacji o przyjętej stawce będącej podstawą do naliczania podatku rolnego. 

W związku z tym, że nie było żadnych pytań, a spięcie budżetu na 2015 rok 

było bardzo trudne, poprzedni Burmistrz Marian Jańczak przyjął założenie, że 

przyjmiemy stawkę ogłoszoną przez GUS.  Dodała także, że Rada Miejska  

w każdej chwili może podjąć uchwałę o obniżeniu stawki, a organ wykonawczy 

będzie musiał zadecydować z jakich wydatków zrezygnować. Ponadto Skarbnik 

wyjaśniła, że proponowane obniżenie do kwoty 60,00 zł skutkuje 

zmniejszeniem dochodów budżetu w granicach 50.000 zł. Skarbnik Gminy 

poinformowała także, że budżet roku 2016 na pewno będzie opiniowany przez 

RIO z bardzo dużym zastrzeżeniem, ponieważ nie będą spełnione wskaźniki  

i będzie musiał być ogłoszony program naprawczy. 

 

Po czym Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwy. 

Po przerwie głos zajął Burmistrz Marek Rożek, który prosił aby na rok 2015 

Rada Miejska utrzymała stawkę 61,37 zł za 1dt, jako podstawę do naliczania 

podatku rolnego, a ze swej strony zobowiązał się, że na rok 2016 stawka będzie 

na pewno obniżona. 

  

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował wycofanie w/w projektu 

uchwały z porządku sesji, po czym ogłosił dyskusję w tej sprawie. 

 

Radny Michał Dopierała stwierdził, że obowiązkiem Rady Miejskiej jest 

wesprzeć nowego Burmistrza w jego działaniach, sam chciałby jak najmniej 

płacić ponieważ jest również rolnikiem, ale Rada musi reprezentować interesy 

całej Gminy, a nie swoje własne. 

 

Innych uwag nie zgłoszono.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonego 

wniosku dotyczącego wycofania w/w projektu uchwały z porządku sesji. 

Za wycofaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, 

4 radnych wstrzymało się od głosowania. 

Po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do naliczania 

podatku rolnego wycofano z porządku obrad. 
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Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

Burmistrz na zapytanie radnego Michała Dopierały wyjaśnił, że zna uwagi 

mieszkańców gminy, jednak na dzień dzisiejszy nie można przenieść siłowni, 

ponieważ obligują nas do tego warunki umowy. Ponadto wyjaśnił, że plac 

zabaw jest usytuowany zgodnie z przepisami, są zachowane warunki. 

Burmistrz poinformował także, że w przyszłości plac zabaw, siłownia i wiele 

innych rzeczy prawdopodobnie będzie w innym miejscu. Jednak Burmistrz 

zapewnił, że żadnej decyzji nie podejmie bez konsultacji z Komisją Rady 

Miejskiej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński poinformował, że firma 

mątująca urządzenia siłowni już wiele razy je naprawiała i nie wie czy 

kiedykolwiek nie będą się ruszać. Ponadto wyraził nadzieję, że jak zostaną 

przeniesione w inne miejsce będą stabilnie ustawione.  

 

Burmistrz wyjaśnił, że wszystkie usterki już zostały naprawione. 

 

W tym punkcie ustępujący Burmistrz Marian Jańczak zabrał głos informując, że  

dwukrotnie na posiedzeniach Rady informował o tym, że będzie montowana 

siłownia i można było się w tej sprawie wypowiedzieć. Wiele kobiet z tereny 

gminy wypowiedziało się aby siłownia była zlokalizowana w miejscu, w którym 

nie będą podglądane. Lokalizacja i termin w którym nie można przenosić 

siłowni jest określona w umowie i nie można tego zmieniać. Natomiast termin 

obligujący lokalizację placu zabaw się kończy. Ponadto proponował, aby we 

wszystkich większych miejscowościach montować siłownie.  

Następnie Marian Jańczak zwrócił się także do Burmistrza Marka Rożka  

o zatwierdzenie Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. Ważne jest to celem przejęcia od Agencji Nieruchomości 

Rolnych Skarbu Państwa w Poznaniu poszczególnych działek np. w Bruczkowie 

gdzie jest przepompownia, w Zalesiu, gdzie są studnie głębinowe. Studium ma 

służyć także do przystąpienia do Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który 

potrzebny jest do budowy urządzeń w celu pozyskania energii odnawialnej. 

Ponadto Marian Jańczak poinformował, że jako Burmistrz dał słowo 

mieszkańcom Karolewa, że droga k/ Zakładu Mróz w Borku Wlkp. oraz przy 

parku w Karolewie jest tylko tymczasową drogą odciążającą dla miasta  

Borku Wlkp., natomiast w dalszej perspektywie miał być plan budowy 

obwodnicy od Zimnodowy do istniejącej obwodnicy miasta Borku Wlkp.   

Marian Jańczak poinformował, że będzie zabiegał o realizacje tego zadania. 

W swej wypowiedzi Marian Jańczak ustosunkował się także do komentarzy 

zawartych na stronach internetowych o tym, że „nowy Burmistrz został sam bez 

pomocy Sekretarza i Zastępcy”. Marian Jańczak poinformował, że wraz  
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z Sekretarzem Gminy oczekiwali na zaproszenie ze strony nowego Burmistrza, 

jednak Burmistrz Marek Rożek nie był tym zainteresowany. 

Marian Jańczak poinformował także, że jako nowy Burmistrz w 1998 roku 

umówił się z  ustępującym burmistrzem. 

 

Burmistrz Marek Rożek poinformował, że Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy zgodnie z postępowaniem będzie 

gotowe na koniec lutego 2015r., nie da się tego przyspieszyć, ponieważ są 

odpowiednie procedury. Następnym krokiem byłby Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego, w tym kierunku są realizowane działania Gminy. Zostały 

podjęte również starania celem przejęcia gruntów w Karolewie k.Sklepu  

p. Jędryczki od Agencji. Kolejne działania jakie zostały podjęte to uzyskanie 

lokali socjalnych w Skokówku. Burmistrz wypowiedział się także na temat 

budowy urządzeń celem pozyskania energii odnawialnej. W najbliższym czasie 

prawdopodobnie Sejm RP przyjmie ustawę, że rok 2015 będzie ostatnim rokiem 

gdzie będzie można budować wiatraki, w 2016r. będzie to się odbywało  

w wyniku przetargów, a podstawą jest Studium i Plan Przestrzennego 

Zagospodarowania, którego procedura do uchwalenia trwa ok. półtora roku. 

Skutkiem takich działań nie da się wybudować wiatraków w 2015 roku i nie jest 

możliwy dochód, który został zaplanowany w WPF z tego tytułu.  

 

Innych zapytań brak. 

 

Ad. 7. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił sprawy organizacyjne: 

- pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie 

przystąpienia Gminy Borek Wlkp. do Stowarzyszenia, 

- gratulacje Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu  oraz 

Prezydenta RP dla Burmistrza – Marka Rożka z okazji wyboru na w/w 

stanowisko, 

- wniosek Wielkopolskiej Ligi Kopa Sportowego w sprawie przydzielenia 

pomieszczeń po byłym mieszkaniu w budynku przy boisku sportowym  

w Borku Wlkp. na prowadzenie działalności i popularyzację „Kopa 

sportowego” wśród naszego społeczeństwa. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina Borek Wlkp. na dzień dzisiejszy nie posiada 

wolnego lokalu w w/w budynku i odpowiedz w tej sprawie jest odmowna. Jeżeli 

lokal zostanie opuszczony sprawa będzie rozpatrzona ponownie, poinformował 

Burmistrz. 
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Marian Jańczak stwierdził, że należy szczegółowo sprawdzić dokumenty w tym 

zakresie, ponieważ wypowiedzenie mieszkania w budynku przy stadionie 

miejskim było sporządzone i doręczone rok temu panu Szewczykowskiemu. 

 

Marian Jańczak poinformował, że osoba tam zamieszkująca otrzymała od 

Gminy wypowiedzenie tego mieszkania do 31 grudnia 2014r. 

 

Burmistrz Marek Rożek stwierdził, że w Urzędzie nie ma pisemnego 

wypowiedzenia tejże umowy.  

 

Marian Jańczak stwierdził, że wypowiedzenie mieszkania w budynku  przy 

stadionie było na dzień 31 grudnia 2014r. 

 

Burmistrz poinformował, że sprawa zostanie sprawdzona jeszcze raz. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński poinformował, że pismo  

w sprawie przydzielenia lokalu zostało napisane w związku z informacją, że 

w/w lokal jest niezamieszkały. 

 

Przewodniczący Rady podsumował, że sprawa będzie rozpatrzona jeżeli  

w/w lokal będzie wolny. 

 

Wiceprzewodniczący Romuald Gawroński stwierdził, że nie chodzi tylko  

o lokum dla Wielkopolskiego Kopa Sportowego, gospodarzem będzie Klub 

Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił sprawy organizacyjne Rady Miejskiej: 

1) dnia 17 grudnia br o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji. 

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektu WPF na lata 2015 –

2023 oraz projektu budżetu na rok 2015. 

2) Dnia 30 grudnia br odbędzie się sesja Rady Miejskiej, 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich na III sesję Rady 

Miejskiej, która odbędzie się po półgodzinnej przerwie od zakończenia II sesji. 

Porządek obrad będzie następujący:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp. 

4. Wolne głosy i wnioski.  

5.  Zakończenie. 
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Ponadto Przewodniczący Rady dodał, że w ogłoszonej przerwie Komisje po 

ukonstytuowaniu, na wspólnym posiedzeniu przeanalizują i zaopiniują projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 8. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył II sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady 

 

Wiesława Wójcik     Andrzej Kubiak 


