
Protokół  Nr XLIII/2018
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 08 lutego 2018 roku

w godz. od 1600 do 1630

W  sesji  uczestniczyło  14  radnych (ustawowo  15  radnych)  -  lista  obecności  stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (nieobecna radna Magdalena Przybylak).

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Burmistrz – Marek Rożek
Zastępca Burmistrza – Jolanta Chudzińska,
Skarbik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik MGOPS – Dorota Dutkowiak,
Kierownik Referatu Ochrony  Środowiska Architektury i Gospodarki Gruntami – Mirosław
Twardowski
Redaktor „Życia Gostynia” – Agata Fajczyk
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.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII 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 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.,

b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia umowy 
dzierżawy w trybie bezprzetargowym,

c) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Leonowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy 
Borek Wlkp.,

d) dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy 
Borek Wlkp. instrumentem płatniczym,
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e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. 
10. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady  na wniosek Burmistrza wniósł o wycofanie z porządku sesji
projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Leonowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do 
budżetu Gminy Borek Wlkp.

Uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w/w wniosku.

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji po zmianie.

Punkty od 1 – 6    bez zmian
pkt 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

Podpunkty a i b również bez zmian 

c) dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy 
Borek Wlkp. instrumentem płatniczym,

d) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.

Podpunkty od 8 – 10 bez zmian

Nie zgłoszono żadnych uwag do przedstawionego porządku sesji.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie porządku sesji po 
wprowadzonej zmianie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu  z XLII 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 XLII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie przedstawił radny Grzegorz Marszałek. Poinformował, że w okresie 
sprawozdawczym odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu. Tematem obrad było 
podjęcie uchwały w związku z pozyskanymi środkami na poprawę dostępu do świadczeń 
zdrowotnych.
Ponadto radny poinformował, że został rozstrzygnięty konkurs na dyrektora Powiatowego 
Szpitala w Gostyniu, dyrektorem została p. Jaskulska.
Następnie radny Grzegorz Marszałek poinformował, że przy drogach na terenie gminy Borek 
Wlkp. odbywa się wycinka krzewów.
Uwag nie zgłoszono.

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.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.
 
Ad. 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) 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 – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – opinia 
pozytywna.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania
Prawa i Porządku Publicznego – Damian Florczyk – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.

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 XLIII/ 268/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu.
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b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia umowy 
dzierżawy w trybie bezprzetargowym

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.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania
Prawa i Porządku Publicznego – Damian Florczyk – 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 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XLIII/ 269/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego protokołu.

c) dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy 
Borek Wlkp. instrumentem płatniczym

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.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania
Prawa i Porządku Publicznego – Damian Florczyk – 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 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XLIII/ 270/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 6 do niniejszego protokołu.

d)  zmian budżetu i w budżecie na 2018 rok

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w tej sprawie. 
Zmiany planu wydatków dotyczą:
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dz. 800, rozdz. 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na za zadanie „Rozbudowa
Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie w celu umożliwienia opieki nad  
dziećmi do lat 3”,
  w dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł na zadanie 

„Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 
50.000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika na Osiedlu 600-lecia”,
zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 75.000,00 zł w rozdziale 90015 oraz o kwotę 

20.000,00 zł w rozdziale 60016,
 dz. 801, rozdz. 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 1.750,00 zł na pokrycie wynagrodzeń

bezosobowych związanych z realizacją projektu pn.  „Ferie z ekonomią”.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania
Prawa i Porządku Publicznego – Damian Florczyk – 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 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XLIII/ 271/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, zapytań również nie zgłoszono.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski. 

W tym punkcie Burmistrz poinformował, że od 31 marca br Rada Miejska musi uchwalić
okręgi i obwody. Burmistrz dodał, że daje radnym jeden tydzień na zgłaszanie uwag w tej
sprawie.

Radny Damian Florczyk wnioskował o ustawienie znaków  C-16 „droga dla pieszych" oraz
C-13  "droga  dla  rowerów"  przy  cmentarzu  na  ul.  Głosiny  oraz  przy  obwodnicy  miasta  
Borku Wlkp.

Następnie  radny  Romuald  Gawroński  zgłosił  brak  lustra  na  skrzyżowaniu  przy  posesji  
p. Szafraniaka. 

Burmistrz wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone. Ponadto dodał, że po wycięciu
krzewów na zgłoszonym skrzyżowaniu znacznie poprawiła się widoczność.

Radny Michał Dopierała stwierdził67,  że to lustro bardzo zmieniało odległość i bez niego
kierowcy bardziej uważają.
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Ad. 10. Zakończenie.

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

 
Wiesława Wójcik                         Andrzej Kubiak
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