
Protokół  Nr XXXIX/2017
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 25 października 2017 roku
w godz. od 1600 do 1720

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

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Burmistrz – Marek Rożek
Zastępca Burmistrza – Jolanta Chudzińska,
Skarbik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Dyrektor ZS w Borku Wlkp. – Elżbieta Figielek,
Dyrektor ZS w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska,
Dyrektor ZSP w Borku Wlkp.- Władysław Hałas.
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 15 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 XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

4.Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6.Zapytania i interpelacje radnych.

7.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,

b) 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.

c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu,

d) stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  
im.  Władysława  Jagiełły  w  Borku  Wlkp.  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  
im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.

e) stwierdzenia  przekształcenia  Zespołu  Szkół  im.  Jana  Pawła  II  Szkoła  Podstawowa  
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i  Gimnazjum w Zimnowodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II  
w Zimnowodzie,

f)  ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp.

g) zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok,

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2017 – 2023.

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10.Wolne głosy i wnioski. 

11.Zakończenie.

W tym punkcie Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak wniósł o wprowadzenie do porządku
sesji projektu uchwały w sprawie wstępnego wyznaczenia miejsca lokalizacji nowego 
przystanku komunikacyjnego, omówionego na posiedzeniu Komisji wspólnej oraz wycofania 
projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Borek Wlkp.

Po czym zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił pkt 7 porządku 
sesji po wprowadzonej zmianie.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,

b) 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.,

c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu,

d) stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  
im.  Władysława  Jagiełły  w  Borku  Wlkp.  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  
im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.

e) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa  
i Gimnazjum w Zimnowodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II  
w Zimnowodzie,

f) wstępnego wyznaczenia miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

g) zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok,

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2017 – 2023.
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Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku sesji.
Uwag  nie  zgłoszono.  Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie
przedstawionego porządku sesji po wprowadzonej zmianie.
Za  przyjęciem  porządku  sesji  głosowało  15  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  i  nikt  nie
wstrzymał się od głosowania.

Ad.3. Przyjęcie protokołu  z XXXVIII 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. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny

i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Radni powiatu byli nieobecni na sesji.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz – Marek Rożek, stanowi ono załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

Ad. 6. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła  interpelacja radnego Michała Dopierały dotycząca ograniczenia ruchu ciężarowego
i  ciężkich  pojazdów rolnych  na  ul.  Konopnickiej  w Borku Wlkp.  oraz  podjęcie  działań  
w sprawie wybudowania ścieżki rowerowo – pieszej w ciągu drogi wojewódzkiej od Cielmic
i Leonowa do cmentarza w Borku wlkp., stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

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

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały 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.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – 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 i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXIX/  240  /2017  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b)  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.

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały 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 Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – 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 i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXIX/  241  /2017  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały 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 Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – 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 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXIX/  242  /2017  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d)  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  
im.  Władysława  Jagiełły  w  Borku  Wlkp.  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  
im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały 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 Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – 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 i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXIX/  243  /2017  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa  
i  Gimnazjum w Zimnowodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II  
w Zimnowodzie

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały 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 Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – 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 i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
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Uchwała  Nr  XXXIX/  244  /2017  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

f) wstępnego wyznaczenia miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały 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 Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – 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 i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXIX/  245  /2017  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

g)  zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – 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 XXXIX/  246 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2017 – 2023

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.
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Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały 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 Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – 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 i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXXIX/  247  /2017  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Przewodniczący Rady wyjaśnił,  że  odpowiedź na  interpelację  radnego Michała  Dopierały
zostanie udzielona w formie pisemnej,  w terminie 21 dni -  zgodnie z § 37 ust.  5 Statutu
Gminy Borek Wlkp.
Ponadto  Burmistrz  wyjaśnił,  że  w  sprawie  ograniczenia  prędkości  przy  cmentarzu  
w Borku Wlkp. zostało wysłane pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Ostrowie.

Radny  Michał  Dopierała  ponowił  wniosek  o  przesunięcie  oznakowania  informującego  
o ograniczeniu tonażu, ponieważ obecna lokalizacja oznakowania na wysokości skrzyżowania
z  drogą  gminną  (w  kierunku  Karolewa),  powoduje  niejednokrotnie  wykonywanie
gwałtownych manewrów skrętu, bądź tez cofania. 

Burmistrz  poinformował,  że  sprawa  przesunięcia  oznakowania  była  już  monitowana  
w Wielkopolski Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Ostrowie.

Zapytań nie było.

Ad.9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Burmistrz  przedstawił  informację  dotyczącą  analizy  oświadczeń  majątkowych
zastępcy  burmistrza,  sekretarza  gminy,  skarbnika  gminy,  kierowników  jednostek
organizacyjnych,  osoby  zarządzające  i  członków  organu  zarządzającego  gminną  osobą
prawną, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza wg. stanu na dzień 31
grudnia  2016  r.  złożonych  za  2016  rok,  która  stanowi  załącznik  Nr  13  do  niniejszego
protokołu.

Następnie przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych
radnych za rok 2016, która stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Wolne głosy i wnioski. 

W  tym  punkcie  głos  zabrał  Burmistrz  stwierdził,  że  jest  za  przystąpieniem  Gminy  
Borek Wlkp. do  Stowarzyszenia Gmin i Powiatów południowej wielkopolski ”TAK – dla
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ochrony i rozwoju obszarów rolniczych, bogactwa przyrody”, a przede wszystkim aby nie
powstała kopalnia. Burmistrz dodał, że zawsze było wiadomo, że na terenie wielkopolski jest
węgiel, jednak nie robiono kopalni i niech tak zostanie.

Przewodniczący  Rady –  Andrzej  Kubiak  również  wypowiedział  się  negatywnie  na  temat
budowy kopalni.

Radny Zbigniew Maturski stwierdził, że kopalnia wcale nie musi wpłynąć na zmniejszenie
ilości plonów.

Radny  Michał  Dopierała  poparł  stanowisko  Burmistrza.  Ponadto  zapytał  czy  Gmina  
Borek Wlkp. wysłała  podziękowania dla  Gmin,  które wsparły nas po huraganie jaki miał
miejsce 11 sierpnia br.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  takie  podziękowania  zostały  wysłane.  Ponadto  dodał,  że  później
zaprosimy przedstawicieli tych gmin i przedstawimy co za te pieniądze zostało wykonane.
W dalszej części Burmistrz  przedstawił informację dotyczącą budowy kanalizacji  na ulicy
Zdzieskiej w Borku Wlkp. Koszt budowy to 1188 tys. zł, pod warunkiem, że wykona to nasza
firma. Jest to droga wojewódzka, jednak Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich twierdzi,
że  jest  to  kanalizacja  ogólnospławna  i  w  związku  z  tym  nie  będą  wykonywać  żadnej
inwestycji na tej drodze.

Radny Marian Jańczak wnioskował, aby kanalizację na ul. Zdzieskiej wybudować głęboko,
by służyła na długie lata, ponieważ obecna jest bardzo płytko położona.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad. 11. Zakończenie.

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

     Protokołowała                                    Przewodniczący Rady

    Wiesława Wójcik            Andrzej Kubiak
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