
Protokół  Nr XXXIV/2017
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 19 maja 2017 roku

w godz. od 1400 do 1620

W  sesji  uczestniczyło  15  radnych (ustawowo  15  radnych)  -   lista  obecności  stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz Borku Wlkp. – Marek Rożek, 
Sekretarz Gminy – Jolanta Chudzińska,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Borku Wlkp. – Władysław Hałas,
Dyrektor Biblioteki Publicznej M i G Borek Wlkp. – Marlena Kowalska,
Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. – Justyna Chojnacka, 
Dyrektor ZS w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska,
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Renata Matelska,
Redaktor „Życia Gostynia” – Agata Fajczyk,
Redaktor „Gostyń24” – Jarosław Jędrkowiak,
oraz sołtysi,  pracownicy Urzędu Miejskiego 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 13 radnych,  co stanowi quorum, przy którym
Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecni radni: Damian Florczyk oraz Tadeusz Ludwiczak.

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad.
W tym punkcie Przewodniczący Rady wnioskował o  wprowadzenie do porządku sesji

następujących projektów uchwał omówionych na posiedzeniu wspólnym Komisji,  w sprawie:

1) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Następnie zapytał czy radni mają uwagi do w/w wniosku.
Nikt  uwag  nie  zgłosił,  po  czym  Przewodniczący  Rady przedstawił  porządek  sesji  po

wprowadzonej zmianie.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
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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 budże-

tu za 2016 rok,

b) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

rok 2016,

c) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” –Pani Reginie Kot, 

d) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” – Panu Mieczysławowi 

Kowalskiemu,

e) udzielenia dotacji z budżetu  gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac konserwator-

skich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Borek Wlkp.,

f) utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Boreckiej,

g) utworzenia Przedszkola Samorządowego w Zimnowodzie,

h) utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zimnowodzie,

i) zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok,

j) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyń-

skiego,

k) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie    

ścieków.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej.

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski. 

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 
Nikt uwag nie zgłosił.
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Po czym prosił o przegłosowanie przedstawionego porządku sesji.

Za przyjęciem porządku XXXIV sesji Rady Miejskiej głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. (nieobecni j.w.) 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu  z XXXIII 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 XXXIII sesji Rady Miejskiej głosowało 13 radnych, nikt nie był
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. (nieobecni j.w.)

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie nie zostało złożone ze względu na nieobecność radnych.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

W/w  sprawozdanie  przedstawił  Burmistrz  Marek  Rożek,  stanowi  ono  załącznik  nr  3  do
protokołu.

Uwag nie zgłoszono.
Obecny radny Tadeusz Ludwiczak.

Ad. 6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.
Radny  Tomasz  Pawlak  zgłosił  zapytanie  w  sprawie  możliwości  ustawienia  znaku
ograniczenia  prędkości  do  70  km/h  od  zjazdu  z  obwodnicy  Borku  Wlkp.  w  kierunku  
Borku Wlkp. (do torów kolejowych).

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

a) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2016 rok.

1) Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2016 oraz informacja o stanie mienia 

Przewodniczący Rady poinformował,  że  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za  rok  2016
wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  na  dzień  31  grudnia  2016  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-
0954/1/10/Ln/2017  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  
z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Borek Wlkp. za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
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Po  czym  Przewodniczący  Rady  zarządził  dyskusję  nad  sprawozdaniem  
z  wykonania  budżetu  za  2016  rok  w  pierwszej  kolejności  poprosił  Skarbnik  Gminy  
o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Obecny radny Damian Florczyk.

Skarbnik Gminy przedstawiła wykonanie budżetu za 2016 r.
16 grudnia 2015 r. uchwalono budżet Gminy Borek Wlkp.  na rok 2016
- dochody   - 24.753.062,00 zł
- wydatki    - 23.842.062,00 zł
Nadwyżka  budżetu wyniosła 911.000,00 zł.
Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na 
dzień 31.12.2016 r. dochody planowano na poziomie 31.546.004,95 zł, wydatki natomiast – 
30.832.849,17 zł.
Dochody wykonano w wysokości 30.979.615,74 zł, co stanowi 98,20 % w stosunku do planu.
Wydatki wykonano w wysokości 28.918.203,01 zł, co stanowi 93,79 %
Główne źródła dochodów:
- podatki i opłaty lokalne - 5.158.620,57 zł
- udziały gmin w podatkach - 4.581.820,88 zł
-  subwencja - 9.449.969,00 zł
- dotacje na zadania zlecone i własne - 8.372.295,17 zł
- usługi    -                267.648,53 zł
    ( w tym ze stołówek –248.804,45 zł)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 155.016,95 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 41.080,80 zł
 ( wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 
czas bezpłatnego nauczania),
-  najem i dzierżawa -   132.583,46 zł
-  dotacje dla ZAZ -   959.836,24 zł
- zwrot podatku VAT      -               419.282,00 zł
- ze sprzedaży mienia i składników majątkowych -  182.432,10 zł
- dotacje na inwestycje -    95.624,00 zł
 ( budowa dróg do gruntów rolnych- FOGR), 
- opłata śmieciowa -  882.997,14 zł
- pozostałe  dochody           -             190.954,35 zł 
(dotacje na zadania bieżące     –                       39.917,00 zł, 
opłata za korzystanie ze środowiska –              43.505,11 zł, odsetki  itp.)
Otrzymano zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 89.054,55 zł.

Główne wydatki :
- wydatki majątkowe  -    1.584.268,04 zł
-  wydatki bieżące -  27.333.934,97 zł 
 Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 771.098,18 zł

 Leśnictwo 7.069,44 zł

 Drogi powiatowe i gminne 613.663,51 zł

 Gospodarka mieszkaniowa 58.121.29 zł
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 Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego) 12.740.00 zł

 Administracja publiczna 2.098.109,37 zł

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 10.127,78 zł (zadanie finansowane
przez państwo)

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 233.260,88 zł

 Obsługa długu publicznego 230.617,60 zł

 Różne rozliczenia 

 Oświata i wychowanie 12.209.684,93 zł

 Pomoc społeczna 7.802.783,74 zł

 W zakresie polityki społecznej 976.619,24 zł

 Edukacyjna opieka wychowawcza 168.767,04 zł

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.831.250,77 zł

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.025.897,41 zł

 Kultura fizyczna 707.920,94 zł ( w tym budowa hali)

Ważniejsze  wydatki majątkowe:
- zakup busa szkolnego – 150.000,00 zł,
- zakupiono piec do c.o. w budynku szkolnym w Zalesiu – 28.042,15 zł
- zakupiono wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Karolewie -32.841,00 zł,
- rozpoczęto przebudowę i rozbudowę przedszkola samorządowego w Karolewie – 
wydatkowano 66.356,20 zł.  Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu 
wierzytelności to lata 2017- 2022. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- objęcie udziałów w Samorządowym  Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu 
   i BZWiK w Karolewie – 20.300,00 zł.
-  dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Gostyniu – 5.000,00 zł 
    i samochodu ratowniczo gaśniczego dla PSP w Gostyniu 10.000,00 zł,
- dofinansowano budowę remizy OSP w Zalesiu – 50.000,00 zł i zakup pomp szlamowych    
dla OSP w Bolesławowie i Zalesiu ( po 7.500,00 zł),
- zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.”. 
Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi 
kwotę 1.598.016,00 zł (na 31.12.2016r.). 
- zakupiono altany drewniane w sołectwach Grodnica, Bolesławów-53.351,00 zł.
-  w trakcie realizacji jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie, adaptacja 
świetlicy w Siedmiorogowie Drugim , w Skokówku  oraz w Jaworach, 
-  pobudowano monitoring miejski w Borku Wlkp. 13.536,15 zł.
- dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni, z dofinansowania skorzystało 5 osób 
na ogólną kwotę 12.500,00 zł.

Na budowę dróg gminnych przeznaczono kwotę 403.288,36 zł, w tym 
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-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osówiec -116.062,10 zł 
zadanie zakończono
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skokowie – 127.191,34 zł - zadanie 
zakończono, 
Na te dwa zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) – 
w wysokości 95.624,00 zł.
 - Modernizacja drogi ul. J. Słowackiego – 103.603,85 zł, zadanie zakończono i rozliczono,
- Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. wydatkowano 17.725,00 zł, 
unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego ponieważ najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała 
możliwości finansowe Gminy. Zadanie jest w trakcie realizacji w bieżącym roku.
W ramach funduszu sołeckiego na drogi gminne wydano 34.278,07 zł tj. w sołectwie 
Maksymilianów, Jeżewo, Głoginin.
Została opracowana dokumentacja na przebudowę ul. Sportowej – 4.428,00 zł, zadanie jest 
w trakcie realizacji.

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano 60.000,00  zł,
- Przebudowa drogi w Strumianach -  dofinansowano 60.000,00 zł.
Na ogół prawidłowo przebiegła realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, 
dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych  zostały wykonane w 104,39 %. 
Zadania inwestycyjne w większości zostały zrealizowane zgodnie z planem.
Wolne środki ( nadwyżka budżetowa) za 2015 rok wyniosła 597.844,22 zł.
Środki te rozdysponowano na:
-  Przebudowa drogi w Skokowie8uyswwsssssssssssssssssssssssssssssssss  - 60.000,00 zł,
- Przebudowa drogi Osówiec – 32.500,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa przedszkola – 20.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla powiatu (droga przez Strumiany) 60.000,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów – 50.000,00 zł,
- zakup energii ( hala sportowa) – 10.369,41 zł,
- na realizacje zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych   oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 
27.550,81 zł,
- zmniejszono planowane zaciągnięcie kredytów – 200.000,00 zł.
Kwotą 137.424,00 zł skompensowano zmniejszenie dochodów  z tytułu  subwencji i udziału.
W uchwale w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 planowano kredyty na poziomie 
400.000,00 zł. W przeciągu całego roku dążono do minimalizowania planowanych kredytów 
i na dzień 31.12.2016 roku nie był zaplanowany żaden kredyt i faktycznie nie zaciągnięto 
żadnego zobowiązania z tytułu kredytów.
Taka gospodarka pozwoliła bardzo pozytywnie wpłynąć na uzyskane wskaźniki wg art. 243 
ustawy o finansach publicznych.

Ponadto Skarbnik Gminy przedstawiła zadłużenie Gminy
Na początek roku tj na 01.01.2016 r. zadłużenie Gminy  z tytułu pożyczek i kredytów 
stanowiło kwotę  9.541.000,00 zł
W ciągu roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie-   1.311.000,00 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2016 r  z tytułu kredytów i pożyczek wynosi   8.230.000,00 zł
Z tytułu wykupu wierzytelności  (umowa forfaitingowa)       1.716.633,63 zł
Łączna kwota zadłużenia  to 9.946.633,63 zł, co stanowi 32,11 % wykonanych dochodów.
  
Następnie Przewodniczący Rady zapytał kto chciałby zabrać głos w tej sprawie.
Uwag nie zgłoszono.
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Mimo zachęceń do dyskusji przez Przewodniczącego Rady nikt z obecnych na sesji w tym
temacie głosu nie zabrał.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

2) Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił  Skarbnik Gminy o przedstawienie sprawozdania
finansowego 2016 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2016 r
Sprawozdania finansowe zostały przedłożone Radzie w ustawowym terminie tj. 06 kwietnia 
2017 r.
Bilans z wykonania budżetu jednostki – organu polega na ustaleniu wyniku finansowego.
Jest to porównywanie osiągniętych w danym roku dochodów z poniesionymi wydatkami 
(metoda kasowa).
W bilansie z wykonania budżetu oprócz wyniku finansowego za dany rok znajduje się 
również skumulowany wynik budżetu będący sumą wyników finansowych budżetów 
zrealizowanych od początku istnienia jednostek samorządu terytorialnego.
Jest to skumulowana nadwyżka lub skumulowany deficyt.
Skumulowany deficyt budżetu wiąże się z istnieniem zobowiązań finansowych, ponieważ 
oznacza to, że wydano więcej środków niż pozyskano dochodów. W bilansie z wykonania 
budżetu wykazane są wszystkie zobowiązania jst, które nie zostały jeszcze spłacone, zarówno
zaciągnięte w roku, za który sporządzany jest bilans, jak i w latach wcześniejszych.

Bilans składa się z aktywów i pasywów. 
Aktywa to środki pieniężne, pasywa to zaciągnięte i niespłacone kredyty i pożyczki oraz 
skumulowany wynik.
Bilans zawsze musi się równoważyć, czyli aktywa muszą równoważyć się z pasywami.

1. Środki pieniężne    -                1.788.165,41

2. Należności ( z US)                  +   144.684,54

3. Zobowiązanie (pod VAT)      -        1.431,00

4. Subwencja na 2017 r.           -   583.159,00

Wolne środki        1.348.256,95 zł

Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawozdania finansowe za 2016 rok 
obejmują:
-  bilans z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego- łączny bilans obejmujący 
dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, 
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych, 
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w 
funduszach samorządowych jednostek budżetowych.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego to zestawienie 
aktywów i pasywów tej jednostki. 
Z bilansu można wyczytać jakie zasoby majątkowe posiada jednostka oraz skąd pozyskała 
środki na ich nabycie .
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Zasoby majątkowe – aktywa trwałe  to grunty, budynki i budowle, urządzenia, środki 
transportu i inne oraz akcje i udziały.
Aktywa obrotowe to zapasy, należności krótkoterminowe i inne środki pieniężne (ZFŚS , 
depozyty).
Rachunek zysków i strat – ma na celu pokazanie w jaki sposób jednostka budżetowa lub 
zakład budżetowy wypracowały wynik finansowy w danym roku.
Przedstawione są w nim wszystkie rodzaje przychodów i kosztów związanych z ich 
uzyskaniem. Omówiła rodzaje przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem 
poszczególnych jednostek – łącznie.

- Przychody netto ze sprzedaży produktów, również przychody ZAZ - 848.808,87 zł
- Dotacje na finansowanie działalności podstawowej ZAZ  - 610.000 zł
- Koszty z działalności operacyjnych to: 
                   -  amortyzacja ponad 2.313. 000

- zużycie materiałów i energii 2.166.549
- usługi 2.300.939
- podatki i opłaty 735.265
- wynagrodzenia 10.585.935
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 3.057.221
- pozostałe koszty 479.489

Zysk 2.784.260,48 zł

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - to ostatni element sprawozdania finansowego.
Fundusz pełni rolę porządkową i informacyjną. Główna część informacyjna stanowi pozycje 
dotyczące funduszu jednostki na początku okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia 
i zmniejszenia.
Kolejno wykazane są zmiany jakie dokonały się w ciągu roku w funduszu jednostki 
z wykazaniem tytułu tych zmian.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  zarządził  dyskusję  nad  sprawozdaniem  
finansowym.

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.

3)  Informacja o stanie mienia komunalnego.

Skarbnik Gminy przedstawiła informację o stanie mienia.
Wartość mienia na początek roku 2016 stanowiła wartość 68.492.390,22 zł. 
Mienie w ciągu roku zwiększyło się o kwotę 3.120.790,35 zł, natomiast zmniejszyło się 
o kwotę 150.648,43 zł. 
Po zmianach stan mienia  wynosi 71.462.532,14 zł.
Zwiększenie mienia spowodowały wykonywane inwestycje,  między innymi hala sportowa,
drogi, przejęcie majątku od Agencji Nieruchomości Rolnych (drogi w Jeżewie), natomiast
zmniejszenie dotyczyło sprzedaży mienia gminnego. 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tej sprawie.
Po czym ponowił prośbę o zadawanie pytań.
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Mimo zachęceń do dyskusji przez Przewodniczącego Rady nikt z obecnych na sesji w tym
temacie głosu nie zabrał.

W  dalszej  części  posiedzenia  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Michał  Dopierała
przedstawił  Opinię  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi
Borku Wlkp. z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
Opinia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Romuald  Gawroński  odczytał  uchwałę  
Nr  SO–0955/4/10/Ln/2017  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w  Poznaniu  z  dnia  4  maja  2017  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 2016.
Opinia stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady ponowił prośbę o zadawanie 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
finansowym.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  
z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  odczytał  projekt  uchwały  
w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  z  sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2016 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 15  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny,  
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała  Nr XXXIV/ 212   /2017 Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie  stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu   wykonania budże-
tu za rok 2016.

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 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXIV/   213   / 2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Następnie Przewodniczący Rady w imieniu Rady Miejskiej Borku Wlkp. pogratulował 
Burmistrzowi otrzymanego absolutorium.

W imieniu pracowników Urzędu Miejskiego, Sekretarz Gminy – Jolanta Chudzińska 
pogratulowała Burmistrzowi otrzymanego absolutorium.

W dalszej części Burmistrz podziękował Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy oraz wszystkim 
pracownikom Urzędu Miejskiego, dyrektorom jednostek organizacyjnych i pracownikom 
oświaty za współprace i realizację budżetu. Słowa podziękowania skierował również do 
radnych Rady Miejskiej za współpracę.

c) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” –Pani Reginie Kot

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie.
Po  czym  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 Szczepaniak– opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXIV/   214  / 2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

d) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” – Panu Mieczysławowi

Kowalskiemu

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  odczytał  projekt  uchwały  
w powyższej sprawie.
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.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak –
opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXIV/   215  / 2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

e)  udzielenia dotacji z budżetu  gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Borek Wlkp.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Po  czym  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 Szczepaniak– opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXIV/   216  / 2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

f)  utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Boreckiej

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  odczytał  projekt  uchwały  
w powyższej sprawie.
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.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak –
opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXIV/   217  / 2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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g) utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zimnowodzie

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie.
Po  czym  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 Szczepaniak– opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.

Nikt  więcej  w  tej  sprawie  głosu  nie  zabrał,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXIV/   218  / 2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

h) utworzenia Przedszkola Samorządowego w Zimnowodzie

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  odczytał  projekt  uchwały  
w powyższej sprawie.
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.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak –
opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXIV/   219  / 2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

i) zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie.
Po  czym  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 Szczepaniak– opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.

Nikt  więcej  w  tej  sprawie  głosu  nie  zabrał,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXIV/   220  / 2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

j) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie.
Po  czym  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 Szczepaniak– opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.

Nikt  więcej  w  tej  sprawie  głosu  nie  zabrał,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXIV/   221  / 2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

k) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie   
ścieków

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie.

Kierownik Referatu OŚGG – Mirosław Twardowski przedstawił  uzasadnienie  do projektu
uchwały.
Po  czym  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.

Strona 13 z 15



Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski  – opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak– opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.

Nikt  więcej  w  tej  sprawie  głosu  nie  zabrał,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXIV/   218  / 2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Ocena zasobów pomocy społecznej.

Przewodniczący  Rady wyjaśnił,  że  radni  zostali  szczegółowo zapoznani  z  opracowaniem
oceny zasobów pomocy społecznej na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej. Jest
również dostępna na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp. 
Uwag nie zgłoszono.
Nikt  w tej  sprawie  głosu  nie  zabrał,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady zarządził
głosowanie.
Za przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej  głosowało 15 radnych, nikt nie był 
przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
W/w ocena stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i  zapytania radnych.

 Ze względu na brak zapytań i interpelacji nie udzielano odpowiedzi.

Ad.10.  Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  Wicemarszałka  Województwa  Wielkopolskiego
Krzysztofa  Grabowskiego  z  prośbą  o  wytypowanie  rolników  do  udziału  w  konkursie
Wielkopolski Rolnik Roku.

Następnie  Burmistrz  poinformował,  że  liczy  na  radnych  Rady  Miejskiej  w  kwestii
wytypowania rolników do w/w konkursu.

Radny Michał Dopierała poinformował, że to nie chodzi o wytypowanie lecz rolnik powinien
sam się zgłosić.

Burmistrz wyjaśnił, że w otrzymanym piśmie zwrócono się abym kogoś wytypował.

Następnie  sołtys  wsi  Siedmiorogów  II  –  Marian  Andrzejak  poinformował,  że  na  terenie
gminy Borek Wlkp. są:
-  najgorsze drogi powiatowe,
-  studzienki deszczowe w Siedmiorogowie II są źle przykryte i zagrażają bezpieczeństwu,
-  most w Siedmiorogowie II na rzece Pogonie jest w bardzo złym stanie.
Przewodniczący  Rady  –  Andrzej  Kubiak  stwierdził,  że  jeśli  nie  dojdzie  do  remontów
kapitalnych tych dróg to się rozlecą. 

Radny  Michał  Dopierała  dodał,  że  my  mamy  firmę,  która  załata  dziury  w  drogach
powiatowych, Powiat niech tylko za to zapłaci. 
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Burmistrz podziękował za głos sołtysowi Siedmiorogowa II. Uważa, że nie tylko w skali tej
miejscowości,  ale  dziury  i  studzienki  we  wszystkich  drogach  powiatowych  powinny być
zabezpieczone.  Burmistrz  zapewnił,  że  będzie  starał  się  monitować  w  Starostwie
Powiatowym w sprawie remontu dróg powiatowych.

Kierownik Referatu OSGG – Mirosław Twardowski poinformował,  że już interweniował  
w Starostwie Powiatowym o zabezpieczenie studzienek deszczowych w Siedmiorogowie II.

Burmistrz stwierdził, że od 2015 roku konieczność remontu mostu w Siedmiorogowie II jest
zgłoszona w Powiecie.

Nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.11. Zakończenie.

W  związku  z  wyczerpaniem   porządku  obrad  oraz  brakiem  innych  głosów
Przewodniczący Rady zakończył XXXIV sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

      Protokołowała             Przewodniczący Rady
 
    Wiesława Wójcik              Andrzej Kubiak
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