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Protokół  Nr XIV/2015 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 17 września 2015 roku 

w godz. od 1600 do 1745
 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) 

 -  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz – Marek Rożek, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Władysław Hałas, 

Po. Dyrektora Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Elżbieta Figielek, 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Renata Matelska, 

Dyrektor Zespołu Szkół w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wycisłowie – Alina Sokół, 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. – Marlena 

Kowalska, 

Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. – Justyna Chojnacka, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk,  

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. 

Nieobecny radny Zbigniew Maturski. 

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady wniósł o dopisanie projektu uchwały 

w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Borku Wlkp. – na 

wniosek Burmistrza zgłoszony na posiedzeniu Komisji wspólnej Rady Miejskiej 

oraz pkt. Interpelacje i zapytania radnych. 

W związku z powyższym porządek sesji jest następujący: 
 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej. 
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4. Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych,   

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016. 

5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) powołania zespołu opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników 

do Sądu Rejonowego w Gostyniu, 

b) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego, 

c) zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok, 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2015 

– 2023. 

e) zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Borku Wlkp. 

 

9. Apel w sprawie odrzucenia zapisów projektu ustawy „Prawo wodne”. 

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

11. Wolne głosy i wnioski.  

12.  Zakończenie.  

     

Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy są  uwagi do porządku obrad. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady prosił o 

przegłosowanie w/w porządku sesji. 

 

Za przyjęciem przedstawionego porządku sesji głosowało 14 radnych, nikt nie 

był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania(nieobecny radny – 

Zbigniew Maturski). 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu  XIII sesji Rady. 

Obecny  radny Zbigniew Maturski. 

 

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 XIII sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania  

 



 
Str.3 /9 

Ad.4. Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych,   

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016. 

 

Powyższą informację przedstawiła Przewodnicząca tejże Komisji – Magdalena 

Przybylak, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

Z powodu nieobecności radnych powiatu w tym punkcie sprawozdanie nie 

zostało złożone. 

 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

Burmistrz – Marek Rożek przedstawił powyższe sprawozdanie, stanowi ono 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 

  

Ad. 7. Zapytania i interpelacje radnych. 

Nie wpłynęła żadna interpelacja, zapytań także nie zgłoszono. 

 

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

a) powołania zespołu opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na 

ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

 

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIV/ 70 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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b) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił  Wiceprzewodniczący 

Rady – Romuald Gawroński. 
 

Burmistrz wyjaśnił, że uchwała Nr XLVIII/276/2014 Rady Miejskiej  

Borku Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2015r., zakładała udzielenie pomocy finansowej 

dla Powiatu Gostyńskiego w wysokości 300 000 zł na dofinansowanie 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P na odcinku Dąbrówka - 

Strumiany”. W związku z pojawieniem się możliwości rozszerzenia zakresu 

inwestycji Powiat Gostyński zwrócił się o zwiększenie wsparcia finansowego ze 

strony Gminy Borek Wlkp. o kwotę 125 000 zł i to jest faktyczne 

dofinansowanie, ponieważ w/w 300 000 zł Powiat zwraca Gminie Borek Wlkp. 

dofinansując nam inną inwestycję. Jednak dzięki temu można uzyskać 

dofinansowanie ze  środków unijnych. 

 Realizacja przedmiotowego zadania jest kontynuacją kilkuletnich inwestycji 

zmierzających do poprawy jakości infrastruktury drogowej w ciągu drogi 

powiatowej na odcinku Dąbrówka – Strumiany.  

Ponadto Burmistrz poinformował, że na posiedzeniu wspólnym Komisji jeden  

z radnych zwrócił uwagę, że są  zaniedbywane gminne drogi, a dajemy pomoc 

dla Powiatu. Jednak część naszych mieszkańców mieszka przy drogach 

powiatowych, dlatego też wnioskował do Rady Miejskiej o wypracowanie 

programu kolejności remontowania i finansowania dróg, po czym proponował 

1:3, np. 3 zł z przeznaczeniem na drogę gminną, 1 zł dofinansowania do drogi 

powiatowej. 
 

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak zaznaczył, że droga przez Strumiany to 

jest też nasza droga, ponieważ służy w większości naszym mieszkańcom. 
 

Radny Michał Dopierała uważa, że każdy radny powiatowy czy gminny ma 

swoje zadania do wykonania. Ponadto radny dodał, że radny gminny  mysi dbać 

o sprawy gminne, a drogi gminne są naszymi sprawami, a nie powiatowe. 

Radny stwierdził, że miasto Borek Wlkp. nie ma wcale robionych dróg. Radny 

poinformował, że jest przeciwny dofinansowaniu do dróg powiatowych. 

Ponadto wnioskował o postawienie znaku ograniczenia tonażu 12 ton  

w Skokówku i o przejrzenie innych dróg gminnych między innymi  do 

Dorotowa, Bruczków – Leonów, Cielmice – Siedmiorogów do Zacisza. 
 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 

robiona droga Strumiany kosztuje  1 150 000 zł (ok. 2km) Gmina Borek Wlkp. 

dofinansowuje w wysokości 125 000 zł. Przy wspólnym finansowaniu tej drogi 

otrzymujemy pewne punkty, które nam umożliwiają otrzymanie środków 

unijnych. Jeżeli Gmina Borek Wlkp. odrzuci takie postępowanie, Powiat zwróci 

się do innych gmin i będzie modernizował inne drogi. 
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Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

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

1 radny  wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIV/ 71 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

c) zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Tomasz  

Po czym Skarbnik Gminy poinformowała o proponowanych zmianach. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIV/ 72 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 

2015 – 2023. 

Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił  

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński. 

 

Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIV/ 73 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

 

e) zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Borku Wlkp. 
 

Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił  

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak. 

 

Burmistrz poinformował, że nieruchomość proponuje do sprzedaży ponieważ  

w obecnej sytuacji nie jest on potrzeby Gminie, a jest możliwość jego zbycia. 

 

Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 
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Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIV/ 74 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 9. Apel w sprawie odrzucenia zapisów projektu ustawy „Prawo 

wodne”. 

Apel w powyższej sprawie przedstawił  Wiceprzewodniczący Rady – 

Romuald Gawroński. 

 

Burmistrz stwierdził, że jest to próba przekazania zadań gminom bez pokrycia 

finansowego, wobec powyższego 2500 gmin apeluje j.w. 

 

Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu apelu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem apelu głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Apel Nr XIV/ 1 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

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

Nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie. 

 

Ad.11.  Wolne głosy i wnioski. 
W tym punkcie radny Rady Powiatu Maciej Biskup złożył sprawozdanie  

z działalności, stanowi ono załącznik nr 11  do niniejszego protokołu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

poinformował,  że do Urzędu Miejskiego wpłynęło ok. 200 wniosków  

w sprawie strat poniesionych w wyniku suszy. Wstępnie szacuje się, że około 

5%  rolników otrzyma dopłaty do 1 ha  w wysokości 200 lub 400 zł. Pozostali 

rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielonych na wznowienie produkcji na obszarach gdzie powstały szkody  

w związku z suszą. Rolnicy ci mogą również ubiegać się o zmianę  

dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia jak  

i umarzanie w części lub całości składek w KRUS-ie. Również ubiegać się 

mogą o odroczenie lub ulgę w opłatach czynszu dzierżawnego jeśli mają 

zawartą umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych. Jednak z dotychczasowych 

posiadanych informacji wynika, że rolnicy z w/w możliwości nie zamierzają 

skorzystać, ponieważ jest to tylko pozorna pomoc. 

   

Radny Michał Dopierała zapytał, co w tej sprawie zrobiły Izby Rolnicze. 

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak poinformował, że jako przedstawiciel 

Izby Rolniczej po zakończonej akcji suszowej zwróci się z wnioskiem do Izb 

ile środków otrzymali rolnicy w związku z suszą. 

 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 03 września 

2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza  

Borku Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 

roku, pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska ustosunkowała się do 

przedstawionych uwag RIO do w/w uchwały.  

1) jeżeli nie ma zobowiązań wymagalnych to nie zostały umieszczone  

w informacji, jednak musi być zapis, że Gmina nie posiada zobowiązań 

wymagalnych, 

2) błąd pisarski przy WPF, 

3) nieprawidłowe odzwierciedlenie w wydatkach strukturalnych, poprzez   

zapis kwoty z UE do Gminnych, a z Gminnych do UE, 

4) rozchody z tytułu pożyczek i kredytów powinny być wyszczególnione 

oddzielnie. 

 

Następnie radny Michał Dopierała zgłosił uwagę, że przy drodze do pana Mroza 

k/ suszarni leży linka energetyczna. Ponadto radny prosił  

o przedstawienie dla gości sprawy dotyczącej budowy boiska sportowego  

z zadaszeniem  w Borku Wlkp. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak poinformował, że na  

ul. Dworcowej w chodniku płyty betonowe pokrywające studzienki są 

pokruszone, a dziś jest już kilkucentymetrowa dziura. Wiceprzewodniczący 
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Rady wnioskował przynajmniej o zabezpieczenie tego miejsca, ponieważ droga 

ta jest drogą powiatową. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił następujące 

wnioski: 

1) przy siłowni obok  Przedszkola Samorządowego w Karolewie ustawić kosz 

na śmieci oraz ławeczki, 

2) założenie lustra na skrzyżowaniu przy pałacu w Karolewie, 

3) brak oświetlenia od tartaku w Karolewie do skrzyżowania z ul. Koźmińską. 

 

Burmistrz poinformował, że wszystkie zgłoszone sprawy zostaną 

przeanalizowane i wyjaśnione. Natomiast informacje w sprawie zarwanej 

studzienki na ul. Dworcowej Burmistrz poinformował, że otrzymał przed 

obecną sesją. 

 

Ponadto Burmistrz poinformował, że finansowanie budowy boiska 

wielofunkcyjnego z zadaszeniem w formie faktoringu jest stosowane od roku 

2010 w przedsiębiorstwach, natomiast samorządy dopiero zaczynają się do tego 

„przymierzać”. Polega to na tym, że omija przetarg na finansowanie inwestycji, 

obowiązuje tylko przetarg na wykonanie inwestycji, a wykonawca musi znaleźć 

bank, który będzie to zadanie finansował. Forma faktoringu zapewnia spłatę 

stałych rat i stałych odsetek co jest bardzo korzystne dla Gminy, a poza tym nie 

wpływa na wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Następnie 

Burmistrz poinformował, że jest planowana budowa sali niestandardowej  

45 x 24 m, w związku z uwagami nauczycieli WF naszej gminy, a producenci są 

przygotowani na salę 20 x 40 m. W najbliższym czasie zostanie przygotowany 

nowy przetarg z nową dokumentacją, natomiast  postawienie sali planuje się na 

koniec marca, początek kwietnia przyszłego roku.   

 

Sołtys wsi Studzianna – Teresa Snela poruszyła sprawę odszkodowań za suszę 

dla rolników. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

zaproponował zorganizowanie spotkania na wsi w tej sprawie. 

 

Nikt więcej głosu nie zabrał. 

 

Ad. 12. Zakończenie. 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady Andrzej Kubiak zakończył XIV sesję Rady Miejskiej 

Borku Wlkp.  

                 Protokołowała                     Przewodniczący Rady 

 


