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Protokół  Nr XXIII/2016 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 14 kwietnia 2016 roku 

w godz. od 1600 do 1735
 

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych, radna Anna 

Majewska zrezygnowała z mandatu radnej) -  lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz – Marek Rożek, 

Zastępca Burmistrza – Jolanta Chudzińska, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 

Kierownik Referatu Rozwoju Inwestycji – Joanna Krajewska, 

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Promocji Gminy i Oświaty - Alicja 

Łopatka, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Władysław Hałas, 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – Marlena 

Kowalska, 

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 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. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady wniósł o wprowadzenie projektu uchwały 

w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

Borku Wlkp.  

 

Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy są  inne wnioski. 

 

Innych wniosków nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 

przedstawił porządek sesji po wprowadzonej zmianie: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej. 

4. Analiza sytuacji przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego  

z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2015 roku. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

7. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
 

b) uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp., 

 

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2015, 

 

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2015, 

 

e) udzielenia pomocy dla Powiatu Gostyńskiego, 

 

f) zmian budżetu i w budżecie na rok 2016, 

 

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2016-

2023. 

 

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Wolne głosy i wnioski.  

11.  Zakończenie.       

 

Następnie 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.  
 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu  XXII sesji Rady. 

 

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.  
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie 

jego przyjęcia. 

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

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad. 4. Analiza sytuacji przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego  

z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2015 roku. 

 

W/w sprawozdanie zostało złożone przez  Z-ca Komendanta Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu mł. bryg. Tomasza Banaszaka. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński zapytał, kto decyduje o 

wysyłaniu jednostek do akcji i ilości tych jednostek? Były 2 z Gostynia, 2 z 

Karolewa, jedna jednostka z Borku. Dwa auta się zderzyły. Ludzie uważają, że 

trochę za dużo tych strażaków przyjechało. 

 

Tomasz Banaszak przedstawił zasady dysponowania jednostek do akcji. 

Pierwszą osobą, która decyduje o ilości sił i środków, wysyłanych na dane 

zdarzenie jest dyżurny operacyjny na stanowisku kierowania komendanta 

powiatowego. Takie stanowisko jest w KPPSP w Gostyniu. Wszystko zależy od 

treści i rodzaju zgłoszenia.  To pierwszy i podstawowy parametr, na podstawie 

którego dyżurny dokonuje oceny – wyjaśniał Tomasz Banaszak. Zgłoszenie 

przychodzi na nr alarmowy 998 – wtedy odbiera je bezpośrednio dyżurny z 

komendy powiatowej lub na nr 112, który jest obsługiwany przez Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. 

 

Po pierwszej selekcji, odbierający zgłoszenie, wysyłają dane drogą 

teleinformatyczną do komendy straży w danym powiecie. To jest ta esencja, 

która pozwala na pierwszą ocenę, jakie jednostki i jakie zadania czekają nas, 

kiedy dojedziemy na miejsce zdarzenia – tłumaczył zastępca komendanta. 

Później ster przejmuje kierujący działaniem ratowniczym (KDR) i on podejmuje 

kolejne decyzje: czy zadysponowane siły i środki są wystarczające, czy jeszcze 

potrzeba pomocy, czy można kogoś zwolnić i wycofać z działań daną jednostkę. 

Jeśli chodzi o zdarzenie w Karolewie – widocznie takie były przesłanki w treści 

zgłoszenia, że wyjechały 2 wozy JRG z Gostynia, posiłkowaliśmy się też 

jednostką KSRG z Karolewa. Jest tendencja naszych zwierzchników - zarówno 

w komendzie głównej straży pożarnej, jak i w wojewódzkiej, że lepiej, kiedy na 

miejscu zdarzenia jest 120% strażaków i tam okaże się, że mogą cofnąć się do 

bazy, niż w 1 fazie udzielania pomocy miałoby zabraknąć służb do ratowania 

życia i mienia – mówił Tomasz Banaszak. Wiem, że koszty związane z 

utrzymaniem straży ochotniczej spadają na budżet gminy, ale taka jest teraz 

tendencja. Sądzę, że nie ma tych wyjazdów, tych zdarzeń aż tak wiele, żeby 

liczyć się z kosztami, kiedy chodzi o bezpieczeństwo ludzi. 
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Przewodniczący Rady dodał, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo ludzi nie należy 

liczyć kosztów. 

  

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

 

W/w sprawozdanie złożył radny powatu – Grzegorz Marszałek, stanowi ono 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad złożonym sprawozdaniem. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

 

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz - Marek Rożek, stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad złożonym sprawozdaniem. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad. 7. Zapytania i interpelacje radnych. 
 

Nie wpłynęła żadna interpelacja. 

Zapytania też nie zgłoszono. 

 

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

a) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

Borku Wlkp. 

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak prosił o przedstawienie kandydatur 

na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Radny Tadeusz Ludwiczak zgłosił kandydaturę radnego Michała Dopierały, 

który  wyraził zgodę na kandydowanie na w/w stanowiko. 

Radny Tomasz Szczepaniak zgłosił kandydaturę radnego Przemysława 

Skowronka, który również wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Za kandydaturą radnego Michała Dopierały głosowało 8 radnych. 

Za kandydaturą radnego Przemysława Skowronka głosowało 6 radnych. 

Nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że największą liczbę głosów “za” otrzymał 

radny Michał Dopierała. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały. 
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Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego 

projektu uchwały.  

 

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 XXIII/ 131 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

b) uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak prosił o przedstawienie kandydatur 

na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Radny Jacek Gałczyński  zgłosił kandydaturę radnego Przemysława Skowronka, 

który wyraził zgodę na kandydowanie na w/w stanowiko. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński  odczytał projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem.  

 

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 XXIII/ 132 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2015. 

 

Przewodniczący Rady poprosił dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Borek Wlkp. o przedstawienie w/w sprawozdania. 

Marlena Kowalska – Dyrektor BPMiG przedstawiła sprawozdanie finansowe za 

2015 rok. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt 

uchwały. 

 

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 
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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. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna. 

 

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 XXIII/ 133 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2015. 

 

Przewodniczący Rady poprosił dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury 

w  Borku Wlkp. o przedstawienie w/w sprawozdania. 

Justyna Chojnacka  – Dyrektor MGOK przedstawiła sprawozdanie finansowe za 

2015 rok. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt 

uchwały. 

 

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 

 

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. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna. 

 

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 XXIII/ 134 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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e) udzielenia pomocy dla Powiatu Gostyńskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Uzasadnienie w tej sprawie przedstawił  Burmistrz. 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 

 

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 

 

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. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny,  2 

radnych wstrzymało się od głosowania.  

Uchwała Nr XXIII/ 135 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

f) zmian budżetu i w budżecie na rok 2016. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 

 

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. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna. 
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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 XXIII/ 136 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

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

2016-2023. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do przedstawionego 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem  

i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 

 

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. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna. 

 

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 XXIII/ 137 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

Brak zapytań. 

 

 

Ad. 10. Wolne głosy i wnioski.  

 

Radna Magdalena Przybylak w imieniu mieszkańców wsi Trzecianów  

i Strumiany wnioskowała o pisemną interwencję w sprawie spadków napięcia 

prądu w ich miejscowościach.  
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Burmistrz poinformował, że przyjął wniosek do wiadomości. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak zapytał czy 

zostałych już podjęte działania  w zakresie planowanego  wyznaczenia  miejsc 

postojowych na ul. Dworcowej. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że Komisja ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

drogach powiatowych i gminnych na terenie powiatu gostyńskiego odbywa 

swoje posiedzenia raz na kwartał. Zbieramy wszystkie wnioski i zostaną 

przekazane w najbliższym czasie w/w komisji celem rozpatrzenia, jednak 

dobrze jest jak będziemy już mieli swoją koncepcję do tych wniosków,  

w związku z powyższym oczekujemy na uwagi. 

 

Radny Powiatu – Grzegorz Marszałek poinfomrował, że w dniu dziesiejszym  

zostanie rozpalenie przez strażaków (druhów z ochotniczych straży pożarnych  

i młodzieżowych drużyn pożarniczych) w całym kraju ogniska - jako symbolu 

jedności narodowej oraz obecności Ducha Świętego. 

Rozpalenie ognia rozpocznie się o godz. 20.00 na krzyżu przy Giewoncie  

i przejdzie przez całą Polskę. W powiecie gostyńskim ogniska zapłonął mniej 

więcej o godz. 20.15 – 20.20. Do akcji przyłączyli się między innymi ochotnicy 

z Czachorowa, Daleszyna, Borku Wlkp., Pogorzeli, czy Kunowa. 

 

Ponadto Grzegorz Marszałek poinofmrował, że w dniu 8 maja br  

w Borku Wlkp. odbędą się Wielkopolskie Dni Strażaka. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 11. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył XXIII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

 

     Protokołowała                                    Przewodniczący Rady 

 

    Wiesława Wójcik         Andrzej Kubiak 


