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Protokół  Nr V/2015 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 13 stycznia 2015 roku 

w godz. od 1600 do 1645 
 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych, mandat radnego 

pana Marka Rożka wygasł, na podstawie art. 383 par. 1 pkt 6 Kodeksu 

wyborczego w wyniku wyboru na Burmistrza Borku Wlkp.) -  lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz Borku Wlkp. – Marek Rożek,  

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,  

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,  

Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Krzysztof Baska, 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Renata Matelska, 

Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. – Robert Pilch, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk,  

Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska, 

Radny Powiatu- Grzegorz Marszałek  

oraz 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 IV sesji Rady Miejskiej. 

4. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie na 2015 rok.  

 

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

7. Wolne głosy i wnioski.  

8.  Zakończenie. 
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Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego 

porządku sesji. 

Burmistrz wnioskował o wprowadzenie projektów uchwał w sprawie: 

- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrówce, 

- zarządzenia wyborów sołtysów oraz organów osiedla. 

 

P czym zapytał, czy są inne uwagi. 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady prosił  

o przegłosowanie zgłoszonego wniosku. 

 

Za wprowadzeniem w/w projektu uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie 

wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pkt 5 porządku sesji po 

wprowadzonej zmianie: 

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrówce, 

b) zarządzenia wyborów sołtysów oraz organów osiedla, 

c) zmian w budżecie na 2015 rok.  

 

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem porządku sesji głosowało 14 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 IV sesji Rady. 

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak 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 IV sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Nikt z obecnych uwag nie zgłosił. 
 

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.    

 

Wpłynęło zapytanie radnego Michała Dopierały, który zapytał czy jest 

odpowiedź z ENEI na Apel Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 06 listopada 

2014 r. w sprawie konieczności instalacji drugiego transformatora we wsi 

Skokówko. 



Str.3/6 

 

Radny Jacek Gałczyński wnioskował o utwardzenie aszką drogi w Glogininie. 

 

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

 

a) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrówce. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Burmistrz poinformował, że wskazana nieruchomość stanowiąca drogę była 

przygotowana do sprzedaży już  w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej. Nowy 

właściciel zobowiązał się udostępnić dojazd do sąsiednich działek. Służebność 

dojazdu zostanie zapisana w akcie notarialnym oraz w księdze wieczystej. 

Ponadto Burmistrz poinformował, że Gmina nic na tym nie traci, a zyskuje 

pieniądze. 

  

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

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

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr V/13/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

b) zarządzenia wyborów sołtysów oraz organów osiedla. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

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

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr V/14/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 

 

c) uchwały budżetowej na rok 2015. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

 

Uzasadnienie dotyczące konieczności i zasadności rozbudowy ZAZ przedstawił 

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. 
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Kierownik wyjaśnił, że planuje się rozbudowę pralni, pomieszczeń socjalnych 

oraz pomieszczeń poligrafii. 

Na rozbudowę Zakładu można pozyskać środki pozabudżetowe między innymi 

z Zarządu Województwa Wielkopolskiego PFRON, jednak należy zabezpieczyć 

środki własne, jak zapisano w projekcie uchwały. 

 

Radny Michał Dopierała zapytał co się stanie jeżeli nie wpłyną środki  

z zewnątrz. 

 

Kierownik ZAZ Leonów poinformował, że jeżeli w budżecie samorządu będą 

zabezpieczone środki na to zadanie, wówczas nie powinno być większych 

problemów na pozyskanie środków z Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej. Ponadto poinformował, że  Zakład tak dużej inwestycji nie da rady 

sam realizować, jest  przygotowywana dokumentacja na rozbudowę zakładu  

i jeśli będzie komplet dokumentów uda się pozyskać środki finansowe.  

 

Burmistrz wyjaśnił, że dlatego została zwołana sesja, aby środki były 

zabezpieczone w budżecie Gminy na to zadanie, aby nie można było nic Gminie 

zarzucać. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

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

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr V/15/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

Burmistrz na zapytanie radnego Michała Dopierały dotyczące odpowiedzi  

z ENEII poinformował, że do Urzędu nie wpłynęła jeszcze odpowiedź w tej 

sprawie. Natomiast na wniosek radnego Jacka Gałczyńskiego w sprawie 

utwardzenia drogi w Głogininie, Burmistrz zaproponował ustalenie terminu 

wizji lokalnej w/w drogi.  

 

Innych zapytań nie zgłoszono. 

 

Ad.7. Wolne głosy i wnioski. 

 

Wiceprzewodniczący Rady  - Tomasz Szczepaniak wnioskował o wystosowanie 

wniosku do PKS o zwiększenie ilości połączeń autobusowych z Borku Wlkp., 

między innymi do Poznania. 

 

Radny Michał Dopierała proponował zorganizowanie prywatnych kursów 

busem do Gostynia. 
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Burmistrz wyjaśnił, że temat jest znany  i jedynie rozwiązanie to prywatny 

transport. Ponadto poinformował, że  organizuje pracę dla osób bezrobotnych  

w firmie odzieżowej w Gądkach koło Poznania. Obecnie zgłosiło się ok. 60 

osób i również jest problem z dowozem. Burmistrz stwierdził, że jeżeli Gmina 

nie dojdzie do porozumienia z przewoźnikiem, wówczas sama wynajmie 

autokar. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński zapytał czy dojazd do pracy 

w w/w firmie będzie odpłatny. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że nie ma nic za darmo, każda osoba była poinformowana  

o kosztach dojazdu, ponadto przyjęcia do pracy odbędą się na podstawie 

przeprowadzonych rozmów chętnych osób z przedstawicielem zakładu. 

 

Radny Damian Florczyk wnioskował o: 

1) zmianę organizacji ruchu drogowego z ul. Droga Lisia z drogą do 

Karolewa - na drodze ul. Droga Lisia winien być znak „STOP”. Ponadto 

radny wnioskował o zmianę lustra przy tym skrzyżowaniu na 

niezamarzające, 

2) przesunięcie linii znaku „STOP” przy Restauracji Rida – ul. Zdzieska na 

Rynek w Borku Wlkp.  

 

Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. – Robert Pilch potwierdził 

konieczność zmian organizacji w ruchu drogowym w w/w miejscach. 

 

Burmistrz poparł zgłoszone wnioski, ponadto dodał, że przy cmentarzu 

niemieckim w Borku Wlkp. wjeżdżając do miejscowości Karolew nie ma znaku 

„teren zabudowany”.   

 

Radny Powiatu Grzegorz Marszałek wnioskował o: 

1) ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h w Karolewie, 

2) przyśpieszenie zadania dotyczącego wycinki kilku drzew jesionowych przy 

wyjeździe od Zakładu Mróz w Borku Wlkp. na ul. Koźmińską. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że jest to droga wojewódzka, Gmina już wydała decyzję na 

wycinkę w/w drzew. Termin realizacji tego zadania zależy od Wojewódzkiego 

Zarządu Dróg. Ponadto Burmistrz uważa, że w sprawie organizacji ruchu 

drogowego ważne jest jeszcze wyznaczenie przejścia dla pieszych: 

1) przy Przedszkolu Samorządowym w Karolewie oraz do Zakładu MRÓZ 

w Borku Wlkp., 

2) w Borku Wlkp. na ul. Zdzieskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Skokowskiej) 

oraz ograniczenie prędkości do 40km/h na tej ulicy. 

 

Radny Powiatu Grzegorz Marszałek zgłosił wniosek dotyczący ustawienia 

znaku „teren zabudowany” przy wjeździe do Borku Wlkp. od strony Lisiagóra. 
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Nikt więcej głosu nie zabrał. 

 

Ad.8. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył V sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady 

 

Wiesława Wójcik     Andrzej Kubiak 


