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

odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku
w godz. od 1600 do 1750

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

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz - Marek Rożek,
Skarbnik Gminy - Mirosława Kozłowska,
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. - Marlena Kowalska,
Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. - Justyna Chojnacka,
Prezes Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń” - Edyta Dopierała,
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - Władysław Hałas,
Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Elżbieta Figielek,
Redaktor „Życie Gostynia” - Agata Fajczyk,  
Redaktor „Gostyń24”- Marta Stachowska,
oraz  pracownicy Urzędu Miejskiego i  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 XL 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) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2018,

b) ustalenia planu dofinansowania 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 2018 rok,

c) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2018,
d) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018,
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2018-

2024,
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f) uchwały budżetowej na rok 2018,
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. Wolne głosy i wnioski. 
10. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są  uwagi do porządku obrad.

Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku sesji:

projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

Za przyjęciem zgłoszonego wniosku głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie
wstrzymał się od głosowania. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pkt 7 porządku sesji po wprowadzonej zmianie:

       ppkty od a) do   f)  bez zmian
 g) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego
h) zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok,
i) zmiany Wielkoletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2017-2023.

Za przyjęciem przedstawionego porządku sesji głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu  XL 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 XL sesji Rady głosowało 15 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.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz - Marek Rożek, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad złożonym sprawozdaniem.
Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.
Zapytania też nie zgłoszono.

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

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2018

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz 
Szczepaniak.
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 Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Przewodniczący Komisji  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 XLI/ 254 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.

b) ustalenia planu dofinasowania 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 2018 rok

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Romuald Gawroński.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem, w 
pierwszej kolejność poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie 
swoich opinii.

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.
Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski  – 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 XLI/ 255 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 6 do niniejszego protokołu.

c) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2018

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 Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Przewodniczący Komisji  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 głosowało15 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XLI/ 256 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu.

d) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński 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 Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Przewodniczący Komisji 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, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XLI/ 257 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu.

e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2018-2024

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
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Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady –  Romuald  Gawroński  odczytał  opinię  Regionalnej
Izby  Obrachunkowej  o  projekcie  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Borek  Wlkp.,
stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem 
w pierwszej kolejności prosił o przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady.

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.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – opinia 
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.

W tym punkcie Skarbnik Gminy poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została 
ustalona na lata 2018-2024 tj. na okres spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Na rok 2018 przyjęto założenia wynikające z projektu budżetu na 2018 rok,  gdzie wysokość 
dochodów i wydatków jest na tym samym poziomie. W pozostałych latach uwzględniono 
wzrost dochodów i wydatków o wskaźniki jak i nowe zadania inwestycyjne. W dochodach 
dokonano podziału na dochody bieżące, jak i dochody majątkowe. 

W tym dochody bieżące na rok 2018 to kwota 35.764.226 zł, dochody z tytułu udziału 
w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.393.304 zł, od osób prawnych 
80.000 zł, z podatków opłat 6.867.017 zł (w tym podatek od nieruchomości w wysokości 
3.184.000 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnej 9.549.959 zł. Z tytułu dotacji na cele bieżą-
ce 13.141.117 zł.

Dochody majątkowe z podziałem na dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 660.000 zł i na 
środki z tytułu dotacji z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie 154.377 zł.

Wydatki również podzielono na bieżące i majątkowe:

Wydatki bieżące 34.654.065,44 zł, w tym na obsługę długu jest planowa kwota w wysokości 

375.060 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 1.899.537,56 zł.

Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała, że w wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki 
na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i jest to kwota 12.646.142 zł. Wydatki związane
z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.188.081 zł. Wy-
datki z udziałem środków UE (wydatki majątkowe): 

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie 2017 - 2018 – ogólny nakład 
280.000zł, w 2018 roku planuje się 245.000zł.

Wydatki bieżące są to również odsetki od realizowanych zadań metodą wykupu wierzytelno-
ści:  

- Przebudowy i rozbudowy Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie w 2018 
roku 57.208,44 zł.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego  - spłata odsetek 30.496 zł.

Pozostałe zadania to są zadania inwestycyjne:

- przebudowa chodnika przy drodze w Głogininie – okres realizacji zadania to lata 2014-2019
całkowy koszt zadania – 53.894 zł, w 2018 roku wydatek  w wysokości 8.000 tys. zł
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- budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Powstańców Wlkp. – okres re-
alizacji 2010-2020, całkowite nakłady są planowane w wysokości 1.908 .000 zł, w 2018 roku 
jest planowany nakład w wysokości  100.000 zł

- przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów, lata 2015-2020, całkowity 
nakład jest planowany w wysokości 382.978zł, w 2020 roku planuje się realizację tego zada-
nie i jest to kwota 262.199 zł,

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (wydłużenie okresu realizacji zadania od 
2015 – 2018) zwiększyły się również nakłady na to zadanie i planowana jest w wysokości 
46.037 zł, w 2018 roku planuje się kwotę 11.437 zł,

W ramach wydatków majątkowych mamy wykup wierzytelności od zadań:

- wykup wierzytelności – zadanie Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie 
w 2018 r. planuje się wydatek w wysokości 329.791,56 zł, zakończenie spłaty w 2022 roku,

- budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie, realizacja 
w latach 2016 – 2019 – ogólne nakłady 69.281 zł, w roku 2018 planuje się 13.576 zł,

- budowa altany drewnianej w Skokówku, realizacja w latach 2015-2018, zakończenie zada-
nia planuje się w 2018 roku – wydatek 2.700 zł,

- budowa altany drewnianej w Grodnicy, realizacja w latach 2016-2018, ogólne nakłady to 
35.800 zł, w 2018 roku w wysokości 3.000 zł,

- zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie II, nakłady wynoszą 
102.912 zł,  w roku 2018 planuje się 11.803 zł i zakończenie tego zadania,

- budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp., ostatnia rata wykupu tej 
wierzytelności to rok 2020, w 2018r., wykup na poziomie 399.504 zł.

Ponadto Skarbnik poinformowała, że w 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 
1.600.000zł, w pozostałe lata nie planuje się zaciągnąć żadnych kredytów. Dochody bieżące 
planuje się w wysokości wyższej aniżeli wydatki bieżące, w związku z powyższym Rada 
Miejska spokojnie może uchwalić budżet na 2018 rok oraz WPF na lata 2018-2024, wszystkie
wymogi wynikające z Ustawy o finansach publicznych są spełnione.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na przedstawionym WPF.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał.
Następnie Przewodniczący Rady ponowił prośbę o dyskusję nad projektem WPF na lata 
2018-2024.

Burmistrz udzielił wyjaśnień w sprawie przedłużenia terminu zakończenia budowy altanek 
drewnianych.  Budowy mogły być już dawno zakończone, jednak wówczas byłyby to 
remonty, wydatki bieżące, a tak można zaliczyć to do wydatków inwestycyjnych, 
majątkowych i jest korzystne dla Gminy.

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XLI/ 258 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu.
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f) uchwały budżetowej na rok 2018

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

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński odczytał opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Borek Wlkp., 
stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

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

Skarbnik Gminy przedstawiła planowany na 2018 r. budżet Gminy Borek Wlkp.
DOCHODY budżetu na 2018 rok jest planowany w wysokości 36.578.603 zł,
-  dochody bieżące 35.764.226zł
- majątkowe 814.377 zł
źródła dochodów to: sprzedaż majątku 650.000 zł (działki budowlane)
-  sprzedaż lokali mieszkalnych w Zalesiu 300.00 zł
- sprzedaż składników majątkowych – drewno z poboczy dróg 10.000 zł
- dotacja z UE 154.377 zł
- subwencja oświatowa,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych 
- dochody z najmu i dzierżawy 
- wpływy z usług
- opłaty i kary za korzystanie za środowiska
- opłata śmieciowa
- dotacja dla ZAZ
- dotacje na zadania zlecone, własne, na przedszkola, pomoc państwa na wychowanie dzieci 
    i   500+
- dochody z tytułu realizacji na podstawie porozumień
- pozostałe dochody w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków 
transportowych, od czynności cywilno – prawnych.

WYDATKI są planowane w wysokości 36.553.603 zł, w tym wydatki bieżące 
34.654.065,44zł, majątkowe 1.899.537.056 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne 12.646.142 zł, planowany jest wzrost wynagrodzeń 
pracowników od 1 stycznia o  5%,
 - wzrost funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 o 5%.
Skarbik Gminy przedstawiła najważniejsze wydatki majątkowe:
- dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni 12.500 zł
- na drogi publiczne powiatowe 150.000zł
- budowa chodnika na Osiedlu 600 lecia kwota 50.000zł
- budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Powstańców 100.000 zł
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- przebudowa chodnika w Głogininie 8.000 zł
- przebudowa i rozbudowa drogi ul. Ks. E. Jęczkowskiego 200.000zł
- przebudowa ul. Sienkiewicza 150.000zł
W dziale Gospodarka mieszkaniowa na wydatki zaplanowano:
- na zmianę sposobu użytkowania części budynku w Zalesiu 100.000 zł
- na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000zł
- na budowę monitoringu miejskiego w Borku Wlkp. 14.000zł
- przebudowa i rozbudowa przedszkola czyli wykup wierzytelności 329.791,56 zł
- na ratownictwo medyczne 13.226 zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie z zakupem sceny mobilnej 154.377 zł 
– wkład własny 90.623 zł
Zadania w ramach funduszu sołeckiego, w tym główne wydatki:
- budowa altany drewnianej w Grodnicy, Skokówku, Bolesławowie, Zimnowodzie, 
Siedmiorogowie II.
- zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem  w urządzenia 
w istniejący plac zabaw 10.000zł
- adaptacja pomieszczeń budynku na stadionie miejskim na siłownię 25.000 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Borku Wlkp. 399.504 zł.

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.600.000zł, na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
Planowana jest spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje i planowany deficyt 
w latach 2010-2014 w wysokości 1.625.000 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 25.000 zł 
planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
W budżecie zaplanowano także dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 
1.964.548zł (dla Powiatu, ZAZ-u, instytucji kultury, schroniska dla zwierząt) oraz dla sektora 
spoza sektora jednostek finansów publicznych (na budowę przydomowych oczyszczalni, dla 
OSP, na ochronę zabytków i na zadania w zakresie kultury fizycznej).
W ramach budżetu są także zaplanowane środki na realizację planu w ramach fundusz 
sołeckiego w kwocie 386.764zł.

Burmistrz dodał, że budżet na rok 2018 jest nastawiony na rozwój gospodarczy, gospodarczo-
społeczny, oświatowy i kulturalny. Nie oddaje do końca wszystkich informacji oczekiwanych 
przez radnych. Wiąże się z inwestycjami zawartymi w WPF i pewnie już 17 stycznia 2018 
roku będzie musiał być zmieniony.

Nikt nie zgłosił żadnych uwag.
Mimo zachęceń do dyskusji nikt więcej głosu nie zabrał. Po czym Przewodniczący Rady 
prosił o przedstawienie opinii Komisji dotyczącej projektu budżetu na 2018 rok.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XLI/ 259 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik 
nr 12 do niniejszego protokołu.

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

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały w powyższej 
sprawie.
Po czy Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem.
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Nikt głosu w tym temacie nie zabrał.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XLI/ 260 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik 
nr 13 do niniejszego protokołu.

h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2017

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

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 
Zmiany po stronie dochodów:
- w dziale 020 zwiększono dochody o kwotę 6.000zł z tytułu najmu i dzierżawy składników 
majątkowych,
- dz. 600 zmniejszono o kwotę 280.000zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst 
oraz o kwotę 148.099zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- dz. 700 zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 27.000zł. 

Zmiany po stronie wydatków:
Dz. 600 zmniejszono dotację celową o kwotę 300.000zł na dof. zadania pn.”Budowa ronda na
skrzyżowaniu ulic Armii Poznań – Borecka – Zielona w miejscowości Pogorzela”
- zwiększono dotację celową o kwotę 20.000 zł na dof. inwestycji „Przebudowa drogi 
 w miejscowości Piaski ul. Św. Marcina”,
- zmniejszono wydatki o kwotę 139.210zł na zadaniu „Przebudowa drogi przy torach 
w Borku Wlkp.”, zwiększono 20.000zł na „Przebudowę ul. Sportowej w Borku Wlkp.”
Dz. 758 zwiększono wydatki o kwotę 3.711zł na świadczenie pieniężne rekompensujące 
utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.
Dz. 801 zwiększa się wydatki o kwotę 400zł -  dotacja z tytułu uczęszczania ucznia w kursie 
dokształcającym.
Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w dz. 801, 852, 854, 855 w celu zabezpieczenia
środków na bieżącą działalność.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem.

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 XLI/ 261 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik 
nr 13 do niniejszego protokołu.

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2017-2023

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem i poprosił
Skarbnik Gminy o przedstawienie uzasadnienie do projektu uchwały.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w WPF to porównanie  ze zmianami w budżecie, 
ponieważ dochody i wydatki muszą być na tym samym poziomie.  Zmiany 
w przedsięwzięciach dotyczą zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadanie 
„Przebudowa drogi przy torach w Borku Wlkp.”. Ponadto dołożyliśmy na zadanie 
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inwestycyjne „Przebudowa drogi na ul. Sportowej” 20.000zł. W projekcie na lata 2018-2024 
RIO zakwestionowała brak ciągłości przedsięwzięć. Należało dokonać korekt w związku 
z Wydłużeniem  zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. 

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, nieobecny radny Tomasz Pawlak.
Uchwała Nr XLI/ 262 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Brak zapytań.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski. 

W  tym  punkcie  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw  Socjalnych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak  poinformowała,  że  
w dniu 11 grudnia br Komisja odbyła posiedzenie.  Tematem posiedzenia była działalność
Biblioteki  Publicznej  Miasta i  Gminy w Borku Wlkp. Wnioskiem z tego posiedzenia jest
konieczność  budowy podjazdu do Biblioteki, ponieważ obecny podjazd prowadzi tylko do
sali  widowiskowej  MGOK,  a  do  Biblioteki  nie  ma.  Z  tej  placówki  korzysta  nie  tylko
młodzież,  seniorzy ale także kobiety z małymi  dziećmi w wózkach, których nie ma gdzie
zostawić.

Radny  Michał  Dopierała  wyjaśnił,  że  Komisja  Rewizyjna  taki  wniosek  już  wcześniej
składała.

Burmistrz wyjaśnił, że nie wiedział o takim wniosku. Jednak zapewnił, że zrobi wszystko co
będzie  możliwe  w tym zakresie.  Ponadto  poinformował,  że  nie  ma  rzeczy niemożliwych
temat  związany z  ulicą  Zdzieską  został  ruszony,  inwentaryzacja  została  zrobiona.  Jednak
temat jest bardzo trudny, zadanie będzie wykonywane w trzech etapach i trwało będzie trzy
lata.  W  szczegółach  sprawa  zostanie  omówiona  w  styczniu   lub  lutym  2018r.,  należy
uzgodnić kwestię partycypacji w kosztach mieszkańców tej ulicy. Są prowadzone rozmowy 
z ENEĄ w temacie wymiany lamp, jednak sama dokumentacja techniczna na to zadanie trwa
ok. 7 miesięcy. Poza tym wchodzi internet szerokopasmowy, który musi połączyć się z tymi
zadaniami.
Następnie Burmistrz przekazał wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia w związku ze
zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem.

Radny Romuald Gawroński zapytał jak zmiana ustawy Prawo wodne  wpłynie na podwyżki
za wodę i odbiór ścieków.

Burmistrz wyjaśnił, że nie wiadomo jeszcze czy skutkiem zmiany ustawy będzie podwyżka
czy  obniżka  cen  wody  i  ścieków.  BZWiK  w  Karolewie  musi  przedstawić  kalkulację
dostarczenia wody i odbioru ścieków,  na tej bazie będzie określanie cen i to będzie dokładnie
badane. 
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Ad. 10. Zakończenie.

W  związku  z  wyczerpaniem   porządku  obrad  oraz  brakiem  innych  głosów
Przewodniczący  Rady  złożył  wszystkim  obecnym  najserdeczniejsze  życzenia  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2018 Roku, po czym zakończył XLI sesję
Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

     Protokołowała                                 Przewodniczący Rady

    Wiesława Wójcik          Andrzej Kubiak
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