
 
Str.1 /9 

Protokół  Nr XX/2016 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 09 lutego 2016 roku 

w godz. od 1600 do 1800
 

 

W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych, radna Anna 

Majewska zrezygnowała z mandatu radnej) -  lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu (nieobecni radni: Andrzej Kubiak oraz Hubert 

Mazur). 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz – Marek Rożek, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 

Kierownik Referatu Rozwoju Inwestycji – Joanna Krajewska, 

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Promocji Gminy i Oświaty- Alicja 

Łopatka, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Władysław Hałas, 

Dyrektor Zespółu Szkół w Borku Wlkp. – Elżbieta Figielek, 

Dyrektor Zespołu Szkół w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wycisłowie – Alina Sokół,  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu – Donata Matecka, 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Renata Matelska, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk,  

Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska, 

oraz sołtysi– lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.     

                                                                                 

Ad.1. Otwarcie obrad. 

 

 Otwarcia sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński, 

który powitał wszystkich radnych oraz gości. 

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej. 

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2015 rok. 
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7. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015 oraz plany pracy  

na rok 2016: 

a) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania  

Prawa  i Porządku Publicznego, 

b) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

c) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 
8. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego   

Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., 

b) ustalenia planu dofinasnowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę  

Borek Wlkp., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

specjalności i form kształcenia, na rok 2016,  

c) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego  

w Wycisłowie, 

d) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu, 

e) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Siedmiorogowie 

Pierwszym, 

f) zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, 

g) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Leonowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 

obrotowych do budżetu Gminy Borek Wlkp. 

h) zmian budżetu i w budżecie na 2016 rok. 

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

11. Wolne głosy i wnioski.  

12.  Zakończenie.       

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński zapytał, czy są  

uwagi do przedstawionego porządku sesji. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Wicepzewodniczący Rady przystąpił 

do jego realizacji. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu  XIX sesji Rady. 

 

Wiceprzewodniczący 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. 
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Za przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady głosowało 11 radnych, nikt nie był 

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

Szczepaniak). 

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

 

W/w sprawozdanie złożył radny powatu – Maciej Biskup, stanowi ono załącznik 

nr 3 do niniejszego 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński otworzył dyskusję nad 

złożonym sprawozdaniem. 

 

Radny Michał Dopierała zapytał czy Gmina Borek Wlkp. jest uwzględniona  

w planach inwestycyjnych Powiatu Gostyń.  

Radny Powiatu – Maciej Biskup odpowiedział, że zależy to od środków 

finansowych i od udziału środków Gminy Borek Wlkp. w tych zadaniach. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
 

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz - Marek Rożek, stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński otworzył dyskusję nad 

złożonym sprawozdaniem. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Obecny radny Tomasz Szczepaniak. 

 

W tym punkcie Burmistrz złożył podziękowanie Pani Kazimierze Szymczak  

z Borku Wlkp. za otrzymanie odznaki honorowej Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” 

oraz Panu Bronisławowi Szymczak za otrzymania odznaki honorowej Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za zasługi dla Kultury Polskiej”. 

 

Burmistrz poinformował, że te honorowe wyróżnienia są docenieniem 

długoletniej pracy i zaangażowania w działalność Koła Śpiewaczego 

„Jutrzenka” w Borku Wlkp., a także promocji Gminy, Powiatu i Województwa. 

 

Również w tym punkcie Burmistrz podziękował za wpółpracę odchodzącemu na 

emeryturę Kierownikowi Posterunku Policji w Borku Wlkp. – Panu Robertowi 

Pilchowi oraz przedstawił nowego Kierownika Posterunku – Pana Piotra 

Jankowskiego. 
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Ad. 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2015 rok. 
 

Sprawozdanie przedstawił Z- ca Przewodniczącej Komisji – Tomasz Pawlak, 

stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Nikt nie zgłosił uwag do sprawozdania. 

 

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015 oraz plany pracy na 

rok 2016: 

 

a) Komisji Oświaty, Zdrowia , Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego 
Sprawozdanie oraz plan pracy przedstawiła Przewodnicząca Komisji  

Magdalena Przybylak  - stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do w/w sprawozdania i planu pracy. 

 

b) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Sprawozdanie oraz plan pracy przedstawił Przewodniczący Komisji  Zbigniew 

Maturski – stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do w/w sprawozdania i planu pracy. 

 

c) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

Sprawozdanie oraz plan pracy przedstawił Przewodniczący Komisji Tomasz 

Pawlak – stanowią załącznik 8 do niniejszego protokołu. 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do w/w sprawozdania i planu pracy. 

 

Ad. 8. Zapytania i interpelacje radnych. 
 

Nie wpłynęła żadna interpelacja. 

Radny Michał Dopierała zapytał do kogo należy się zwrócić o zmianę 

oznakowania drogi Nr 12, głównie dotyczy ruchu samochodów ciężarowych 

błądzących po Borku Wlkp. 

 

W tym punkcie Burmistrz poinformował, że wprowadził nowy Regulamin 

organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. Na mocy tegoż regulaminu 

powołał dwa nowe referaty, a mianowicie Referat ds. Inwestycji i Rozwoju, 

którego kierownikiem została Pani Joanna Krajewska oraz Referat 

Organizacyjny, Promocji i Oświaty, którego kierownikiem jest Pani Alicja 

Łopatka. Następnie prosił Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju  

o udzielenie odpowiedzi radnemu Michałowi Dopierała. 

 

Kierownik Referatu – Joanna Krajewska zapewniła, że oznakowanie miasta jest 

dobrze rozmieszczone, jadąc od strony Koźmina, przed cmentarzem jest tablica 

informacyjną o ograniczeniu tomażu i kierunku jazdy dla pojazdów 

wjeżdżających do miasta, jednak nie wszyscy kierowcy przestrzegają ten 

przepis, co zostanie zasygnalizowane do Wydziału Ruchu Drogowego  

w Gostyniu. 
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Ad. 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 
 

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

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

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XIX/ 111 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

b) ustalenia planu dofinasnowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Borek Wlkp., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

specjalności i form kształcenia, na rok 2016. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Zbigniew Maturski).  

Uchwała Nr XIX/ 112 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

c) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego  

w Wycisłowie. 

 

Obecny radny Zbigniew Maturski. 

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

 

Burmistrz dodał, że przedstawiony projekt uchwały jest dalszą kontynuacją 

rozpoczętych już prac w tym zakresie. Żadna ze szkół nie jest zamykana i nie 

zmierzamy do ich likwidacji. 

Poinformował także, że o zamiarze przekształcenia szkół zostali powiadomieni 

wszyscy rodzice uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej w Wycisłowie  

i Zalesiu. W dniu 20 stycznia 2016 roku Wielkopolski Kurator Oświaty 

zaopiniował pozytywnie przekształcenie szkół. 
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Biorąc pod uwagę fakt pogłębiającego się niżu demograficznego, a także chęci 

rodziców i uczniów do kontynuowania nauki w szkole w Borku Wlkp., czego 

przykładem może być obecny rok szkolny, dokonanie reorganizacji oświaty na 

terenie gminy Borek Wlkp., włącznie z przekształceniem Szkoły Podstawowej 

im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie jak i Szkoły Podstawowej  

w Zalesiu jest jak najbardziej zasadne. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny,  

2 radnych wstrzymało się od głosowania.  

Uchwała Nr XIX/ 113 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

d) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

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

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XIX/ 114 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

e) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Siedmiorogowie 

Pierwszym. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Uzasadnienie w tej sprawie przedstawił  Burmistrz. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

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

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XIX/ 115 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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f) zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń 

Kredytowych Sp. zo.o. w Gostyniu. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały w 

powyższej sprawie. 

Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

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

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XIX/ 116 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

g) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Leonowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 

obrotowych do budżetu Gminy Borek Wlkp. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Skarbnik Gminy  przedstawiła uzasadnienie do projektu. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny  

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XIX/ 117 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

h) zmian budżetu i w budżecie na 2016 rok. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Skarbnik Gminy  przedstawiła uzasadnienie do projektu. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

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

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XIX/ 118 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał. 

 

Ad.11.Wolne głosy i wnioski.  

 

Radny – Michał Dopierała wnioskował o łatanie dziur na drodze Jeżewo – 

Koszkowo. 

 

Radny Powiatu – Maciej Biskup wyjaśnił, ża cały czas zgłasza to zadanie do 

wykonania i ma zapewnienie o jego wykonaniu. Dodał także, że w najbliższym 

czasie ma być sporządzony harmonogram prac remontowych na drogach 

powiatowych. 

 

Następnie radny Michał Dopierała zapytał z czego wynika zmiana podmiotu 

dofinansowania utrzymania bezpańskich psów. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 

zmiana jest tylko teoretyczna i wynika ze zmiany  struktury organziacyjnej  

w Urzędzie Miasta Leszna.  

 

Radny Zbigniew Maturski wnioskował o ustawienie tablicy informacyjnej przed 

Celestynowem z numerami posesji. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że  Gmina postara się to uzupełnić. 

 

Radny Michał Dopierała zwrócił uwagę, że przy drodze krajowej nr 12 nadal 

jest  drogowskaz z nazwą miejscowości Stołów, a takiej nazwy miejscowości 

już nie ma. 

Następnie radny zapytał czy zwiększyła się na terenie naszej gminy liczba 

bezpańskich psów. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że zwiększenie ilości 

bezpańskich psów jest okresowe, są to okresy zimowe oraz urlopowe. Ponadto 

dodał, że średnio rocznie jest odławianych 10 bezpańskich psów. Miesięczny 

koszt odłowienia i utrzymania psów wynosi ok. 900 zł. 

 

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że informacja w prasie dotycząca wyjazdu dzieci 

z gminy Borek Wlkp. na wycieczkę do Zakopanego niesprawnym autobusem 

szkolnym była nieprawdziwa, ponieważ autobusy szkolne są sprawne i nie 

jeżdżą na tak dalekie  wyjazdy. 

 

Fakt ten potwierdził również Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – 

Władysław Hałas. Ponadto Dyrektor uważa, że prasa powinna zamieszczać 

prawdziwe informacje i dołączać do nich wiarygodne zdjęcia. 
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Ad. 12. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński zakończył XX sesję Rady 

Miejskiej Borku Wlkp.  

 

 

     Protokołowała                                  Wiceprzewodniczący Rady 

 


