
Protokół  Nr XLII/2018
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 11 stycznia 2018 roku
w godz. od 1500 do 1620

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,
Kierownik MGOPS – Dorota Dutkowiak,
oraz sołtysi – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia  sesji  dokonał  Przewodniczący  Rady  –  Andrzej  Kubiak,  który  powitał
wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził,  że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym
Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały (nieobecny radny Przemysław
Skowronek).

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2017 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017 oraz plany pracy 

na rok 2018:
a) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego,
b) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
c) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

8. Zapytania i interpelacje radnych.

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a)  przyjęcia  „Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Borek  Wlkp.  z  organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  
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i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

c)  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
w rejonie ulicy Sportowej,

d)  zmian w budżecie na 2018 rok,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2018 – 2024.

10.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
11.Wolne głosy i wnioski. 
12. Zakończenie.

Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu  z XLI 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 XLI sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Radni Powiatu Gostyń- byli nieobecni.
Burmistrz poinformował, że radny powiatu – Grzegorz Marszałek przekazał, że nie może 
wziąć udziału w sesji, ale prosił aby przekazać, że Rada Powiatu Gostyń w okresie 
sprawozdawczym nie odbyła 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. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2017 rok.

Sprawozdanie  przedstawił  Przewodniczący  Komisji  –  Michał  Dopierała,  stanowi  ono
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Nikt nie zgłosił uwag do sprawozdania.
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Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017 oraz plany pracy na rok 2018:

a) Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw  Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  
i Porządku Publicznego

Sprawozdanie  oraz  plan  pracy został  złożony przez  Przewodniczącą  Komisji   Magdalenę
Przybylak  - stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do w/w sprawozdania i planu pracy.

b) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Sprawozdanie oraz plan pracy został złożony przez Przewodniczącego Komisji  Zbigniewa
Maturskiego – stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do w/w sprawozdania i planu pracy.

c) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Sprawozdanie  oraz  plan  pracy  został  złożony  przez  Przewodniczącego  Komisji  Tomasza
Pawlaka – stanowią załącznik 7 do niniejszego protokołu.
Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do w/w sprawozdania i planu pracy.

Ad. 8. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.
 
Ad. 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a)  przyjęcia  „Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Borek  Wlkp.  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały.

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

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XLII/ 263/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu.

b)  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.

Obecny radny – Przemysław Skowronek.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
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Radny Hubert Mazur zapytał, czy jest uwzględniona prośba dotycząca wydłużenia czasu 
otwarcia gratowiska w Borku Wlkp.

Burmistrz wyjaśnił, że pracownik PSZOK nie jest zatrudniony w  Urzędzie Miejskim,  jednak
proponował aby osoby, które potrzebują wywieść odpady do PSZOK niech zgłoszą ten fakt 
wcześniej i możemy umówić się telefonicznie aby w danym dniu był dłużej czynny. 

Innych 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 XLII/ 264 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu.

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Sportowej

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.

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

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 XLII/ 265 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu.

d)  zmian w budżecie na 2018 rok

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.
Skarbnik  Gminy  przedstawiła  uzasadnienie  do  projektu  uchwały  w  tej  sprawie.
Poinformowała, że zmiany są związane z przebudową ulicy Mickiewicza oraz przebudową
kanalizacji w ulicy Zdziskiej w Borku Wlkp. 

Burmistrz  dodał,  że  na  przebudowę  ulicy  Mickiewicza  jest  opracowana  dokumentacja,  
w związku z powyższym trzeba ogłosić przetarg ponieważ w tym okresie będzie można to
zadanie taniej wykonać niż w późniejszym terminie.

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

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XLII/ 266 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu.
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e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2018 – 2024 

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.
Uzasadnienie do projektu uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy.
Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  w  skutek  zmiany  struktury  wydatków  na  2018  rok,
należy wprowadzić nowe przedsięwzięci do WPF, a mianowicie:
- przebudowa i rozbudowa ulicy ks. Kan. E. Jęczkowskiego,
- przebudowa ulicy Mickiewicza,
- budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce,
- rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych.

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

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 XLII/ 267 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, zapytań również nie zgłoszono.

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski. 

W  tym  punkcie  Burmistrz  poinformował,  że  sołtys  Sołectwa  Trzecianów  –  Tadeusz
Tomczak złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa. Ponadto poinformował, że  
w dniu 1 lutego 2018 roku zostały zarządzone wybory nowego sołtysa.

W tym punkcie głos zabrał obecny radny powiatu – Grzegorz Marszałek. Poinformował, że 
w dniu 10 stycznia odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu. Na sesji podjęto uchwały 
w sprawie: 
a) dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.,
b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu i zakresu kontroli prawidłowości  
    wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych udzielanych z budżetu powiatu  
    gostyńskiego, 
c) zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 r., 
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.

Ponadto Grzegorz Marszałek poruszył sprawę wycinki krzewów przy drogach powiatowych.

Przewodniczący  Rady  –  Andrzej  Kubiak  wnioskował  o  podcinkę  drzew  przy  drodze
powiatowej   Dąbrówka-  Zalesie  –  Wygoda  –  Siedmiorogów  I.  Drzewa  te  stwarzają
zagrożenie bezpieczeństwa. Ponadto Przewodniczący Rady wnioskował o zebranie poboczy
we wsi Wygoda.

Radny Powiatu - Grzegorz Marszałek wyjaśnił, że jest decyzja na podcinkę drzew, które są
już  pozaznaczane.  Następnie  wyjaśnił,  że  w  Wygodzie  największy  bałagan  robią   duże
samochody  z burakami. Radny proponował ograniczenie tonażu na drodze w Wygodzie.
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Radny – Marian Jańczak wnioskował o wycinkę topoli przy drodze Frasunek – Borek Wlkp.,
które tłumią rosnące tam jesiony 5 -7 cm oraz przy drodze Wroniny – Ziomek. Ponadto radny
wnioskował o pozbieranie poboczy przy drodze od obwodnicy Borku Wlkp. do Jeżewa.

Burmistrz  wnioskował  do  Rady  Powiatu  o  zwrócenie  uwagi  w  Starostwie,  aby  przed
remontem drogi powiatowej ul. Dworcowej w Borku Wlkp. sprawdzono drożność kanalizacji
deszczowej.

Radny – Michał Dopierała wnioskował o wycinkę krzewów przy drogach powiatowych, aby
były przejezdne. Ponadto radny prosił o wyjaśnienie dotyczące przebudowy ul. Zdzieskiej,
ponieważ jest to droga wojewódzka.

Burmistrz wyjaśnił,  że mimo iż jest to droga wojewódzka, to zgodnie z przepisami prawa
wystarczy,  że  jedna  posesja  ma  przyłącze  do  kanalizacji  już  jest  to  kanalizacja
ogólnospławna, co powoduje, że Gmina Borek Wlkp. musi włączyć się do współfinansowania
przebudowy drogi. W związku z powyższym Gmina opracuje projekt.
 
Radny  Marian  Jańczak  stwierdził,  że  należało  się   zapytać  kto  wydał  zezwolenie  na
przyłączenie do kanalizacji.

Burmistrz wyjaśnił, że w ten sposób sprawy nie wygramy, udało się tyle, że inwestycja będzie
realizowana wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg oraz z ENE-ą (kabel doprowadzający
prąd do posesji oraz lampy).  Burmistrz poinformował, że cała inwestycja na ul. Zdzieskiej
będzie  kosztowała  2  miliony  zł,  po  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  czas  realizacji
zadania 7 -8 miesięcy.

Nieobecny radny Tomasz Pawlak. 

Radny Powiatu – Grzegorz Marszałek stwierdził,  że nie powinniśmy wycinać całej zieleni
aby nie robić pustyni.  Ponadto radny wnioskował aby zwróć uwagę na przydrożne rowy,
ponieważ do nich nadal są  wywożone śmieci.

Radny  Marian  Jańczak  poparł  stanowisko  radnego  Michała  Dopierały  dotyczące  wycinki
krzewów przydrożnych.  Radny wnioskował o zagospodarowanie wszystkich  nieużytków na
terenie gminy.  

Radny Michał Dopierała proponował,  aby zamiast  sadzić drzewa np. miododajną lipę lub
jesion.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski  wyjaśnił,  że  oprócz
wycinki  wykonujemy  również  nasadzenia  drzew.  Ponadto  poinformował,  że  zostało
zrekultywowane wysypisko o powierzchni 1 ha, na którym nasadzono 20 gatunków drzew. 

Ad. 12. Zakończenie.

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

 
Wiesława Wójcik                         Andrzej Kubiak
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