
Protokół  Nr XXXIII/2017
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 6 kwietnia 2017 roku

w godz. od 1600 do 1645

W  sesji  uczestniczyło  13  radnych (ustawowo  15  radnych)  –  nieobecni  radni:  Andrzej
Kubiak oraz Tomasz Pawlak, lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marek Rożek,
Zastępca Burmistrza – Jolanta Chudzińska,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,
Kierownik Referatu OŚGG – Mirosław Twardowski,
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp.  – Marlena Kowalska,
Dyrektor MGOK w Borku Wlkp.  – Justyna Chojnacka,
oraz pracownicy UM w Borku Wlkp. i sołtysi  –  lista obecności stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu. 

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia  sesji  dokonał  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak,  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.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy dla powiatu gostyńskiego,
b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Borek Wlkp. za rok 2016,
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Borku Wlkp. za rok 2016,
e) zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2017 – 2023,
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

7. Wolne głosy i wnioski. 

8.  Zakończenie.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak zapytał, czy są uwagi do przedstawionego 
porządku.
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Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady przystąpił do jego 
realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu  z XXXII 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 Wiceprzewodniczący Rady prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXXII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
Radny Powiatu – Maciej Biskup złożył powyższe sprawozdanie, stanowi ono załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy dla powiatu gostyńskiego

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Po  czym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  otworzył  dyskusję  nad
przedstawionym projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu
uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – 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.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak –
opinia pozytywna.

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 XXXIII/ 205 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

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

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
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Po  czym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  otworzył  dyskusję  nad
przedstawionym projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu
uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – 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.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak –
opinia pozytywna.

Radny Michał Dopierała uważa, że podwyżki nie są duże i są uzasadnione, a środki są 
potrzebne na budowę dalszych linii kanalizacji sanitarnej.

Innych 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 XXXIII/ 206 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c)  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Biblioteki  Publicznej  Miasta  
i  Gminy Borek Wlkp. za rok 2016

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Po  czym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  otworzył  dyskusję  nad
przedstawionym projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu
uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – 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.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak –
opinia pozytywna.

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 XXXIII/ 207 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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d)  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego Miejsko –  Gminnego  Ośrodka
Kultury w Borku Wlkp. za rok 2016,

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Po  czym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  otworzył  dyskusję  nad
przedstawionym projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu
uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – 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.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak –
opinia pozytywna.

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 XXXIII/ 208 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie w powyższej sprawie.

Po  czym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  otworzył  dyskusję  nad
przedstawionym projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu
uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – 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.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak –
opinia pozytywna.

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 XXXIII/ 209 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2017 – 2023

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie w powyższej sprawie.

Po  czym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  otworzył  dyskusję  nad
przedstawionym projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu
uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – 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.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak –
opinia pozytywna.

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 XXXIII/ 210 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Po  czym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  otworzył  dyskusję  nad
przedstawionym projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu
uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – 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.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Szczepaniak –
opinia pozytywna.

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 XXXIII/ 211 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, ani zapytanie.
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Ad. 7. Wolne głosy i wnioski. 

Radny Michał Dopierała wnioskował: 
1) o ustawienie znaku ograniczenia prędkości przy cmentarzu w Borku Wlkp. 
2) aby woźny Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borku Wlkp.  w czasie dowozu dzieci do
szkoły pełnił rolę „stopka”.

Radny  Damian  Florczyk  wyjaśnił,  że  „stopek”  musi  mieć  odpowiednie  przeszkolenie  
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Nie może być to woźny bez szkolenia.

Burmistrz  poinformował,  że  odbył  się  przetarg  na  zadanie  pn.  „Budowa  parkingu  przy  
ul. Dworcowej w Borku Wlkp.” i prawdopodobnie zostanie wyłoniony wykonawca.

Wiceprzewodniczący Rady -  Romuald Gawroński  zapytał,  czy parking będzie wykonany  
z kostki brukowej.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  w  projekcie  jest  kostka  brukowa.  Ponadto  Burmistrz  dodał,  że  
ul. Dworcowa jest w gestii Powiatu, najlepiej gdyby była drogą jednokierunkową jak również
ul. Sportowa w drugą stronę.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  zapytał  czy  była  już  wizja  lokalna  
w sprawie roszczeń pana Jędryczki.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  zostało  zawarte  wstępne porozumienie,  nie  ma  wielkich  roszczeń,
obecnie  radca  prawny  zajmuje  się  tą  sprawą.  Wszystko  wskazuje  na  to,  że  będzie  ono
podpisane.

Ad. 8. Zakończenie.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  oraz  brakiem  innych  głosów
Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  zakończył  XXXIII  sesję  Rady Miejskiej
Borku Wlkp. 

     Protokołowała                               Wiceprzewodniczący Rady

    Wiesława Wójcik            Tomasz Szczepaniak
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