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Protokół  Nr IV/2014 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku 

w godz. od 1600 do 1840
 

 

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 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 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 II sesji Rady Miejskiej. 

4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej. 

5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

7. Zapytania i interpelacje radnych. 
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8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp.  

na lata 2015 – 2023, 

b) uchwały budżetowej na rok 2015, 

c) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2015, 

d) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015, 

 

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Wolne głosy i wnioski.  

11.  Zakończenie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego 

porządku sesji. 

Burmistrz wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie  

zmian w budżecie na rok 2014. 

 

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 8 porządku sesji po 

wprowadzonej zmianie: 

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp.  

na lata 2015 – 2023, 

b) uchwały budżetowej na rok 2015, 

c) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2015, 

d) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015, 

e) zmian w budżecie na rok 2014. 
 

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 II 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.  
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie jego 

przyjęcia. 

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

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

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

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

 

Sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych Powiatu  

w tym punkcie. 

 

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
 

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego 

sprawozdania. 

Nikt z obecnych uwag nie zgłosił. 
 
 

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.    

 

Wpłynęła interpelacja radnej Anny Majewskiej dotycząca zamontowania 

oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych znajdujących się naprzeciwko 

budynków mieszkalnych – 1 lampa Liż, 1 lampa – Frasunek, stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

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

 

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp.  

na lata 2015 – 2023. 
 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 
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Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński odczytał opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Borek Wlkp., stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
W dalszej części przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili 

opinię Komisji o projekcie WPF na lata 2015 –2023: 

1) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak, 

przedstawiła opinię pozytywną. 

2) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska przedstawiła opinię 

pozytywną. 

3) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew 

Maturski przedstawił opinię pozytywną. 

 

4) Po czym Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 

Tomasz Pawlak przedstawił pozytywną opinię. 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła zadania ujęte w WPF. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński zapytał dlaczego  na budowę 

hali widowiskowo – sportowej w Borku Wlkp. jest uwzględniona kwota  

50 tys. zł.  

 

Burmistrz wyjaśnił, że obecnie zapisano kwotę w wysokości 50 tys. zł, aby 

projekt budowy był ważny, natomiast realizacja zadanie planowana jest na lata 

2017/18 jeśli będą środki. 

  

Innych 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 IV/8/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

b) uchwały budżetowej na rok 2015. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 

Przewodniczący Rady. 

 

W dalszej części Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński odczytał 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, która 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Po czym Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetu przez Gminę Borek Wlkp., stanowiąca załącznik nr 8 do 
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niniejszego protokołu.   

 

Następnie przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej odczytali 

opinię dot. budżetu na 2015 rok: 

1) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak, 

przedstawiła opinię pozytywną. 

2) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska przedstawiła opinię 

pozytywną. 

3) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew 

Maturski przedstawił opinię pozytywną. 

 

4) Po czym Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 

Tomasz Pawlak przedstawił pozytywną opinię, stanowi ona załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

 

Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisje 

Rady nie zgłosiły żadnych uwag do projektu budżetu na 2015 rok. 

Po czym otwarł dyskusję nad projektem budżetu na rok 2015. 

 

W tym punkcie Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu budżetu na 2015 

rok, która dotyczyła zmniejszenia środków na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych i zwiększenia dochodów z tytułu najmu. Powyższe zmiany nie 

skutkują w planowanej wysokości dochodów i wydatków na 2015. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

Za wprowadzeniem autopoprawki głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Mimo zachęceń Przewodniczącego Rady do dyskusji w temacie projektu 

budżetu na rok 2015 nikt więcej głosu nie zabrał. 

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Borek Wlkp. na rok 2015. 

 

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

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr IV/9/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

c) planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2015. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Tomasz Szczepaniak.  

 

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
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głosowanie. 

 

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

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr IV/10 /2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

d) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady –

Romuald Gawroński.  

 

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 IV/11/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

e)  zmian budżetu i w budżecie na rok 2014. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Tomasz Szczepaniak.  

 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu 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 IV/12/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła interpelacja radnej Anny 

Majewskiej. Po czym wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Gminy odpowiedź na 

interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni. 

 

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że może udzielić odpowiedzi na bieżącej sesji,  

a mianowicie od stycznia 2015 roku zmienia się wykonawca usług 

świadczonych w ramach umowy o konserwację oświetlenia należącego do firmy 

ENEA, w związku z powyższym będzie duża szansa dołożenia kilku punktów 
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tam gdzie są słupy.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo 

ważne i jeżeli będzie taka możliwość to lamy oświetleniowe należy dołożyć. 

Po czym zapytał radnej czy udzielona przez Burmistrza odpowiedź jest 

satysfakcjonująca, czy musi być na piśmie. 

 

Radna Anna Majewska stwierdziła, że nie musi być dodatkowej odpowiedzi na 

piśmie, wystarczy zawarcie jej w protokole z bieżącej sesji. 

 

Ad.10. Wolne głosy i wnioski. 
 

 Radny Michał Dopierała zapytał czy coś się zmieniło z przebiegiem planowanej  

drogi  od ul. Konopnickiej przez ładownię PKP do ul. Powstańców Wlkp. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że wskazany odcinek drogi ma kosztować 1.100.tys. zł, 

przebieg drogi trasą przy PKP, w obecnym czasie są prowadzone rozmowy  

z właścicielem gruntu. Ponadto Burmistrz dodał, że  „sprawa jest na dobrej 

drodze”, Gmina postara się pozyskać środki finansowe na to zadanie. 

Burmistrz wyjaśnił także, że wnioskowana wcześniej przez radnego Michała 

Dopierałę droga w Skokowie będzie wykonana z tłucznia, wszystkie gruntowe 

sprawy zostały uregulowane, mieszkańcy są już poinformowani, słupki 

graniczne zostaną przesunięte zgodnie z wykazem. W obecnym czasie Gmina 

ubiega się o środki z FOGR, prawdopodobnie w 2016 roku zadanie to zostanie 

zrealizowane. Ponadto po doprowadzeniu wody do Osówca, również tam będzie 

wykonana droga z tłucznia.   

 

Radny Michał Dopierała zapytał czy po nowym roku będzie możliwość 

wykonania brakującego odcinka ok. 200m nowej drogi (grunt Gminy 

Jaraczewo) ze Skokówka do Skokowa. Radny wnioskował do Burmistrza  

o zwrócenie się do Wójta Gminy Jaraczewo o wykonanie tego odcinka drogi. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że przeprowadzi rozmowę w tej sprawie z Wójtem Gminy 

Jaraczewo. 

 

W tym punkcie obecny radny powiatu – Grzegorz Marszałek przedstawił 

informacje z działalności Rady Powiatu. Poinformował, że Rada Powiatu od 

wyborów odbyła trzy sesje Rady. 

Ponadto radny przedstawił następujące informacje:   

Starosta Powiatu – Robert Marcinkowski 

Wicestarosta – Czesław Kołak 

Zarząd: 

Janusz Sikora – etatowy członek Zarządu 

Ukonstytuowały się Komisje stałe Rady Powiatu – 5 Komisji  

Przewodniczący Rady Powiatu – Alfret Siama 
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Wiceprzewodniczący – Krzysztof Deutsch 

oraz Magdalena Smektała 

 

Radny poinformował także: 

- o rozmowach na temat prywatyzacji  Szpitala w Gostyniu 

- podjętej uchwałach: o dyżurach aptek na terenie powiatu gostyńskiego 

- o decyzji Zarządu Powiatu w sprawie odwołaniu dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Chumiętkach, 

- modernizacji Zespołu Szkół na ul. Poznańskiej w Gostyniu, 

- o budowie ciągu pieszo – rowerowego do Grabonogu, 

-  o realizacji zadania dotyczącego utrzymania dróg powiatowych. 

 

Przewodniczący Rady pochwalił prace przy wycince krzewów przy drogach 

wykonane przez ZAZ w Leonowie. Ponadto zapytał czy wycinka krzewów przy 

drodze z Wygody w kierunku Dąbrówki będzie dalej kontynuowana. 

 

Radny Powiatu -Kierownik ZAZ Grzegorz Marszałek odpowiedział, że tak. 

 

Przewodniczący Rady ustosunkował się do prywatyzacji Szpitala w Gostyniu 

stwierdził, że obsługa bardzo się poprawiła jednak wiele jest jeszcze do 

naprawienia. 

 

Radny Powiatu Grzegorz Marszałek poinformował, że dyrektor szpitala prosi  

o zgłaszanie wszystkich uwag dotyczących obsługi w szpitalu. 

 

Mieszkaniec Borku Wlkp. Bronisław Winnowicz zgłosił zastrzeżenia dotycząca 

obsługi pogotowia. Pogotowie stacjonujące w Borku Wlkp. do pacjenta  

w Borku Wlkp. przyjechało po 20min. 

 

Radny Powiatu – Grzegorz Marszałek wyjaśnił, że został zcentralizowany 

system powiadamiania, na nr 112 zgłasza się Poznań i sprawa jest 

przekazywana. Natomiast w Borku Wlkp. stacjonuje karetka z ratownikiem 

przedmedycznym, a karetka z lekarzem jest w Gostyniu tylko jedna. 

 

Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. – Robert Pilch potwierdził 

informacje radnego powiatu dotyczące systemu powiadamiania. Poinformował, 

że dystrybutor zbiera informacje i przekazuje odpowiednim służbom, dla 

doraźnej pomocy jest wysyłana pierwsza karetka z ratownikiem, natomiast 

później przyjeżdża karetka specjalistyczna. 

 

Następnie sołtys wsi Bolesławów zapytał, kto będzie odpowiadał za sypanie 

dróg piaskiem. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji podpisze 

umowy z odpowiednimi osobami, natomiast piasek jest dostępny dla wszystkich 
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mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich obecnych na Orszak Trzech Króli 

oraz oczytał życzenia przesłane do Rady Miejskiej. 

 

 

Burmistrz złożył wszystkim radnym oraz gościom najserdeczniejsze życzenia  

z okazji zbliżającego się Nowego 2015 Roku. Podziękował za współpracę  

i życzył wiele sukcesów oraz zadowolenia z podjętych wyzwań, dużo zdrowia, 

szczęścia i wszelkiej pomyślności.  

Do życzeń dołączył się również Przewodniczący Rady, życząc wszystkim 

spełnienia marzeń osobistych i zawodowych. 

 

Nikt więcej głosu nie zabrał. 

 

Ad.11. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył IV sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady 

 


