
Protokół  Nr II/2018

II sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 27 listopada 2018roku

w godz. od 1600 do 1720

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto  w sesji  uczestniczyli:   Burmistrz  Borku Wlkp.  –  Marek Rożek oraz  pracownicy

Urzędu  Miejskiego  w  Borku  Wlkp.,  dyrektorzy  jednostek  organizacyjnych  Gminy  

Borek  Wlkp.,  sołtysi  i  mieszkańcy  gminy -  lista  obecności  stanowi  załącznik  nr  2  do

niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Tomasz Pawlak, powitał wszystkich

radnych oraz gości, po czym przedstawił porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) określenia stawek podatku od nieruchomości,

2) ustalenia i przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody   

   i odprowadzania ścieków na terenie gminy Borek Wlkp.

3) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.

4) przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 

działek o numerach ewid. 671/4, 671/3, 671/20, 671/59, 671/60 obręb Borek Wlkp.

5) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

          6) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

jest Gmina Borek Wlkp. oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

7) utworzenia Żłobka Publicznego w Karolewie,

8) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości dodatkowej 
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opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, a także maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie,

9) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018,

10) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2018-2024.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania  zgłoszone na poprzedniej sesji.

8. Wolne głosy, wnioski i informuje.

9. Zakończenie.

Następnie  Przewodniczący  Rady  –  Tomasz  Pawlak  wnioskował   o  wprowadzenie   do
porządku sesji projektów uchwał omówionych na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady, 
w sprawie:

1)   powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp.,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług

opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za  podjęciem  w/w  wniosku   głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  i  nikt  nie

wstrzymał się od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po czym Przewodniczący Rady Przedstawił pkt. 6 po  wprowadzonej zmianie:

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp.,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu 

ich pobierania,

3) określenia stawek podatku od nieruchomości,
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4) ustalenia i przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody   

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Borek Wlkp.,

5) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.,

6) przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 

działek o numerach ewid. 671/4, 671/3, 671/20, 671/59, 671/60 obręb Borek Wlkp.

7) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

8) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

jest Gmina Borek Wlkp. oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

9) utworzenia Żłobka Publicznego w Karolewie,

10) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości dodatkowej 

opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, a także maksymalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie,

11) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018,

12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2018-2024.

Innych uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie 

przedstawionego porządku obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania 

imiennego stanowi załącznik nr 4 do  niniejszego protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.

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  I  sesji  Rady  głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego

stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu.
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Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdane złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.

Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.

Brak zapytań i interpelacji.

Ad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 2radnych było przeciwnych i 4 radnych 

wstrzymało się od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr II/ 5/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr II/ 6/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

3) określenia stawek podatku od nieruchomości

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
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Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny wstrzymał się 

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr II/ 7/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

4) ustalenia i przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody   

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr13 

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr II/ 8/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

5) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.,

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i 1 radny wstrzymał się 

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr II/ 9/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

6) przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu

działek o numerach ewid. 671/4, 671/3, 671/20, 671/59, 671/60 obręb Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr17 

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr II/ 10/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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7) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Burmistrz wyjaśnił, że przyjęcie  drogi - ul. Ks. Kan. E. Jęczkowskiego w Borku Wlkp. na 

własność Gminy stworzy możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w 

wysokości 80 tys. zł, czyli budowa drogi nie będzie kosztowała 280 tys zł, tylko 200 tys. zł.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr II/ 11/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

8) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

jest Gmina Borek Wlkp. oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Radny Damian Florczyk zapytał, czy uchwalone warunki korzystania z przystanków 

komunikacyjnych zostaną przesłane wszystkim przewoźnikom.

Burmistrz wyjaśnił, że  Urząd prześle takie informacje przewoźnikom. Ponadto dodał, że nie 

może być tak, że autobusy stoją na przystankach w nieuzasadnionych, pozarozkładowych 

postojach.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że nie wyobraża sobie interwencji jeżeli osoby 

niepełnosprawne jadą na wycieczkę i oczekują na przystanku autobusowym w Borku Wlkp. 

Przystanek ten  jest w centrum miasta i dostępny powinien być dla wszystkich.

Radny Damian Florczyk wyjaśnił, że nie chodzi mu o oczekujących na wyjazd na wycieczkę, 

tylko o przewoźników, którzy stoją na przystanku autobusowym bez uzasadnienia. Radny 

dodał, że jak najbardziej chodzi mu o to, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie wsiadać do 

autobusów.
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Radny Michał Dopierała proponował aby przewoźnikom, którzy stoją na rynku wskazać inne 

miejsce postoju, np. parking przy parku „na stawie”.

Burmistrz wyjaśnił, że nie jest możliwe aby na ten parking wjeżdżały autobusy, ponieważ nie 

jest dostosowany do takich pojazdów. Ponadto Burmistrz dodał, że obecnie jest budowany 

parking przy Orliku, w planie jest również „wyprowadzenie” parkingu z Rynku jednak to 

zadanie wiąże się z konkretnymi inwestycjami. Burmistrz wyjaśnił, że znaczna część 

mieszkańców uważa, że przystanek na Rynku w Borku Wlkp. to dobra lokalizacja.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr II/ 12/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

9) utworzenia Żłobka Publicznego w Karolewie,

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt wstrzymał się od 

głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do 

niniejszego protokołu.

Uchwała Nr II/ 13/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

10) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości dodatkowej 

opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, a także maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie,

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr II/ 14/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

str.7/10



11) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu.

Radny Michał Dopierała zapytał ile dzieci z innych gmin uczęszcza do przedszkoli na terenie 

gminy Borek Wlkp.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uczęszcza  ok. 25 przedszkolaków, natomiast odpłatność jest 

w granicach 850 zł.

Radny Damian Florczyk wnioskował o wyjaśnianie co znaczy wyrażenie „planuje się” 

dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu

w wysokości 12.500 zł, czy to  znaczy, że wymaga to  dodatkowego zatwierdzenia przez 

Radę. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wszystkie zapisy w uchwale budżetowej są planowane, dlatego

jest taki zapis. Rada decyduje, czy takie środki chce przeznaczyć na to zadanie, następnie 

zostanie podpisane stosowne porozumienie z Komendą Wojewódzką, a Komenda 

Wojewódzka przekazuje Komendzie Powiatowej. 

Radny Damian Florczyk zapytał, czy  Komenda Wojewódzka zwróciła się z taką prośbą.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że taki wniosek wpłynął, realizacja tego wniosku będzie po 

podpisaniu stosownej umowy na wskazane konto, obecnie jest planowana kwota 

dofinansowania zabezpieczona w budżecie Gminy. 

Burmistrz uzupełnił wypowiedź  Skarbnik Gminy dodając, że radnemu bardziej  chodzi o 

wyjaśnienie faktu kiedy Rada zabezpieczy środki, a samochód nie zostanie zakupiony. 

Następnie Burmistrz przedstawił procedurę zakupu samochodu. Gmina Borek Wlkp. ma 

łączony posterunek Policji z Gminą Pogorzela, a gminy łącznie dofinansowują 50% zakupu 

samochodu, który kosztuje 50 tys zł. Aby środki zostały przekazane Komendzie Powiatowej, 

uchwałę w tej sprawie musi podjąć także Rada Gminy Pogorzela. Następnie Komendant może

podjąć kroki aby ten samochód zakupić, jeśli samochód nie zostanie zakupiony wówczas 

planowane środki zostają w budżecie Gminy.
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Radny Michał Dopierała zapytał czy jest 100% pewności, że ten samochód dostaniemy, czy 

będzie tak jak z wozem strażackim, miał być dla Pogorzeli, a przekazano go zupełnie gdzie 

indziej. 

Burmistrz stwierdził, że nie ma na nic nigdy pewności, ale jak ten samochód nie trafi na nasz 

teren, to niczego już od nas policja nie dostanie. 

Radny Damian Florczyk stwierdził, że prawie dwie dekady przepracował w tej firmie i wie, 

że jeżeli pracownik nie będzie miał prawidłowego narzędzia do wykonywania swoich zadań, 

to nigdy ta praca nie będzie zrobiona prawidłowo. Radny uważa, że nowy  radiowóz jest 

najlepszym narzędziem aby ścigać przestępców, ale z drugiej strony aby nie był 

wykorzystywany do innych celów.  Po czym prosił radnych aby głosowali za podjęciem w/w 

uchwały i sam jest za jej podjęciem. 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i 1 radny wstrzymał się 

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27 

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr II/ 15/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2018-2024.

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 29 

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr II/ 16/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad.7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

 Brak zapytań i interpelacji.

str.9/10



Ad.8. Wolne głosy i wnioski.

Radna Róża Jędrosz wnioskowała o pomoc w kwestii wałęsających się psów. Zwróciła się też

o interwencję policji w tej sprawie.

Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. – Jankowiak poinformował, że temat jest mu 

znany, zajmuje się nim, ma kontakt telefoniczny z radną, jednak będzie trzeba bardziej 

intensywniej się sprawą zająć.

Burmistrz poinformował, że została podpisana wstępna umowa na sprzedaż działki pod 

budowę głównego punktu zasilania w energię elektryczną gminy Borek Wlkp., który 

spowoduje że skończą się wszelkie problemy z zasilaniem. Zgodnie z założeniami 1 stycznia 

2019 roku rozpoczynamy prace na Planem Zagospodarowania Przestrzennego na ten teren, po

jego uchwaleniu (sierpień, wrzesień 2019 roku)  ENEA wykupi od nas tę działkę i rozpocznie

budowę.

Ad.9. Zakończenie.

W  związku  z  wyczerpaniem   porządku  obrad  oraz  brakiem  innych  głosów

Przewodniczący Rady – Tomasz Pawlak zakończył  II sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak
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