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Protokół  Nr X/2015 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 27 maja 2015 roku 

w godz. od 1600 do 1740
 

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych  -  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Nieobecny radny – Damian Florczyk. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz Borku Wlkp. – Marek Rożek,  

Zastępca Burmistrza Borku Wlkp. – Jolanta Chudzińska, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,  

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,  

Dyrektor Biblioteki Publicznej M i G Borek Wlkp. – Marlena Kowalska, 

Dyrektor ZS w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska, 

Dyrektor SP w Wycisłowie- Alina Sokół, 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Renata Matelska, 

Radny Powiatu Gostyńskiego– Maciej Biskup, 

Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska, 

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 IX sesji Rady Miejskiej. 

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

6. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem             

z wykonania budżetu za 2014 rok,, 

b) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2014, 

c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zalesiu, 
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d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 

2015-2023, 

e) zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok, 

f) zaciągnięcian kredytu długoterminowego. 

 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Borek Wlkp. 

9. Sprawozdanie z realizacji “Rocznego Programu Współpracy Gminy Borek 

Wlkp. z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Określonymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2014”. 

 

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

11. Wolne głosy i wnioski.  

12.  Zakończenie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu wspólnym 

Komisji Rady Miejskiej wprowadzono projekt uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu targowiska miejskiego w Karolewie. 

 

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 projektu głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

W dalszej części Przewodniczący Rady przedstawił pkt 7. po wprowadzonej 

zmianie: 

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2014 rok, 

b) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2014, 

c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zalesiu, 

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

2015-2023, 

e) zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok, 

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

g) ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Karolewie. 

 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Borek Wlkp. 

9. Sprawozdanie z realizacji “rocznego Programu Współpracy Gminy Borek 

Wlkp. z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Określonymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2014”. 
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10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

11.  Wolne głosy i wnioski.  

12.  Zakończenie. 

 

 

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem nowego porządku sesji głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał 

się od głosowania i nikt nie był przeciwny.  

 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku sesji. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu  z IX sesji Rady Miejskiej 

 

 Przewodniczący Rady 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. Żadnych uwag nie zgłoszono.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie jego 

przyjęcia. 

Za przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Miejskiej głosowało 14 radnych, nikt 

nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu 
Sprawozdanie przedstawił radny powiatowy Maciej Biskup. 

Radny poinformował, że 21 br. maja odbyła się VI sesja Rady Powiatu 

Gostyńskiego, na której minutą ciszy uczczono pamięć księdza prałata 

Kowalczyka. Listem gratulacyjnym pożegnano także wieloletniego dyrektora 

DPS w Rogowie informując jednocześnie, że od czerwca rozpocznie pracę nowa 

dyrektor Pani Renata Wojda. 

Radny Maciej Biskup przedstawił również informację z działalności Zarządu 

Powiatu: 

- kwotą 10 000 zł dofinansowano borecką parafię, 

- w technikum w Grabonogu utworzono nowy kierunek kształcenia – inżynieria 

środowiska i melioracji, 

- Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu wzbogaciło się o nową pracownię do 

nauki języków obcych (koszt 25 000 zł), 

- ustalono wysokość nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za 

szczególne osiągnięcia w nauce w kwocie 1 000 zł, 

- przyznano 48 dotacji na łączną kwotę 160 000 zł dla organizacji 

pozarządowych (m.in. kół gospodyń wiejskich, rad sołeckich, grup społecznych 

oraz młodzieży). 

Radny Maciej Biskup poinformował również o uchwałach podjętych przez Radę 

Powiatu w sprawie: 

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Borek Wlkp. w kwocie 10 000 zł na 

zakup samochodu dla OSP w Borku Wlkp., dla Gminy Poniec 5 000 zł również 

na zakup samochodu dla OSP oraz 15 000 zł dla Gminy Piaski na rekultywację 

stawów w Bodzewie, 
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- uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-

2022. 

Ponadto Rada Powiatu wyraziła zgodę na utworzenie społecznej straży 

rybackiej dla terenu powiatu gostyńskiego, a także ustalono rozkład dyżurów 

aptek na terenie powiatu. 

Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczące Powiatu Gostyńskiego. Radny 

przedstawił również prośbę do sołtysów o uświadamianie rolników, aby nie 

wyrzucali opakowań po środkach chemicznych do przydrożnych rowów, skoro 

każdy punkt sprzedaży ma obowiązek odebrać zużyte opakowania. 

Rada wysłuchała także sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy, które 

wskazuje na spadek stopy bezrobocia w powiecie – z 12% w poprzednich latach 

do 10,7% w 2014 roku. 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

 

W/w sprawozdanie przedstawił Burmistrz Marek Rożek. Stanowi ono załącznik 

nr 3 do protokołu. 

Głos zabrał radny Romuald Gawroński pytając, czy firma „Marzyński”, która 

wygrała przetargi wykonywała już jakieś prace na terenie naszej gminy. 

Burmistrz odpowiedział, że podmiot ten realizował I etap drogi przy firmie 

MRÓZ. Zaznaczył również, że inna firma startująca w przetargu złożyła ofertę o 

ok. 2-3 tysiące zł niższą, jednak w ogólnej punktacji przegrała, oferując krótszy 

okres gwarancji. 

 

Ad. 6. Zapytania i interpelacje radnych. 
 

Nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania. 

 

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

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2014 rok. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu 

za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2014 roku 

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-0954/29/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za 2014 rok. 

Opinia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Po czym Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem  
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z wykonania budżetu za 2014 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 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna 

Majewska przedstawiła Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp. z wykonania budżetu Gminy za 2014 

rok. 

Opinia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński odczytał uchwałę  

Nr SO –0955/10/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 maja 2015 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 2014. 

Opinia stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem 

finansowym za 2014 rok. 

 

Nie zgłoszono żadnych pytań. 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 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 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr X/ 47 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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b) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu   

wykonania budżetu za rok 2014. 
 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady – Romuald Gawroński. 

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 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr X/ 48 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 8 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. 

 

Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej za udzielenie absolutorium oraz 

zaufanie, podziękował także kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy  

i wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz sołtysom za pracę nad 

realizacją budżetu Gminy.  

Burmistrz złożył również życzenia wszystkim pracownikom z okazji Dnia 

Samorządowca. 

 

c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zalesiu 
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 X/49/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w ww. sprawie stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na 

lata 2015-2023 
Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński 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 X/50/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w ww. sprawie stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Salę obrad opuścił radny Michał Dopierała. 

 

e) zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok, 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Tomasz 

Szczepaniak zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr X/51/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w ww. sprawie stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Głos zabrał Burmistrz informując, że uchwała zabezpiecza możliwość wzięcia 

kredytu, co nie oznacza, że kredyt w wysokości 700 000 zostanie zaciągnięty, 

gdyż może się okazać, że wystarczająca będzie niższa kwota. 
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w ww. sprawie stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

g) ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Karolewie 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Głos zabrał Burmistrz informując, że uaktualnienie regulaminu jest konieczne, 

ponieważ w czerwcu będzie organizowana impreza masowa. Podkreślił, że na 

co dzień na targowisku alkoholu nie wolno spożywać, jednak w przypadku 

wynajmowania placu na imprezy, alkohol może być wtedy obecny. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr X/53/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w ww. sprawie stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad.8 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy  

Borek Wlkp. 
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radni zostali zapoznani z opracowaniem na 

posiedzeniu wspólnym Komisji. Jest ono również dostępne na stronie 

internetowej. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 9 Sprawozdanie z realizacji “Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Borek Wlkp. z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 

Określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego         

i o wolontariacie na rok 2014”. 
 

Przewodniczący wyjaśnił, że radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem, które 

jest także dostępne na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i  zapytania radnych. 

 

 Ze względu na brak zapytań i interpelacji nie udzielano odpowiedzi. 

 

Ad.11  Wolne głosy i wnioski. 

 

Burmistrz poinformował, że może zdarzyć się sytuacja, że w czerwcu będzie 

konieczność zwołania trzech sesji Rady Miejskiej. 

 

Nikt więcej głosu nie zabrał. 

 

Ad. 12. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył X sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

 

 

      Protokołowała                 Przewodniczący Rady 

 


