
Protokół  Nr III/2018

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 19 grudnia 2018roku

w godz. od 1600 do 1800

W  sesji  uczestniczyło  14  radnych (ustawowo  15  radnych)   nieobecny  radny   Andrzej

Kubiak, lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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

Miejskiego w Borku Wlkp. oraz MGOPS w Borku Wlkp. - 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 II sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2019 –

2025;

2) uchwały budżetowej na rok 2019;

3) planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2019;

4) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. na 2019 rok;

5) 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.;

6) podwyższenia  kryterium  dochodowego  w  celu  udzielenia  wsparcia  w  ramach

wieloletniego rządowego programu   " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023;
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7)  zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci

produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  rządowym

"Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023;

8) uchwalenia  gminnego  wieloletniego  programu  osłonowego  "Posiłek  dla  dzieci  

i młodzieży" na lata 2019-2023;

9) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sportowej;

10) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

na rok 2019;

11) powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp.;

12) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.

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 projektu uchwały omówionej na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady, 

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  udziałów  oraz  nabycie  nowych  udziałów  

w podwyższonym kapitale  zakładowym spółki  pn.  Zakład  Gospodarki  Odpadami  Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za  przyjęciem  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:

Ppkty od 1) do 11)  bez zmian

12) wyrażenia  zgody  na  zbycie  udziałów  oraz  nabycie  nowych  udziałów  

w podwyższonym kapitale  zakładowym spółki  pn.  Zakład  Gospodarki  Odpadami  Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie,
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13) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.

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 II 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  II  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.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

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

protokołu.

Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.

Wpłynęły interpelacje radnego Michała Dopierały w sprawie:

1) wyznaczenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Jeżewo,

2)  funkcjonowania  Gminnej  Spółki  Wodnej,  stanowią  załącznik  nr  7  do  niniejszego

protokołu.

Zapytań brak. 
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Ad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia  Wielkoletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2019 –

2025;

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił  opinię  Regionalnej

Izby Obrachunkowej  o projekcie WPF Gminy Borek Wlkp., która stanowi załącznik nr 8 do

niniejszego protokołu.

Po  czym  Przewodniczący  Komisji  Rady  lub  osoby  wyznaczone  przez  Przewodniczącego

Rady przedstawiły opinię Komisji o projekcie WPF na lata 2019-2025.

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Osowicz Artur – opinia pozytywna,

b)  osoba  wyznaczona  przez  Przewodniczącego  Rady   członek  Komisji  Oświaty  i  Spraw

Społecznych - Tomasz Szczepaniak – opinia pozytywna,

c)  Przewodniczący  Komisji  Finansów,  Rozwoju  Gospodarczego  i  Obszarów Wiejskich  –

Radosław Andrzejak – opinia pozytywna.

 W dalszej części Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym WPF.

W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

Mimo zachęceń Przewodniczącego Rady o dyskusję nad projektem WPF na lata 2018-2024

nikt głosu nie zabrał.

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 III/ 17 / 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

2) uchwały budżetowej na rok 2019

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił  opinię  Regionalnej

Izby Obrachunkowej  o projekcie budżetu Gminy na rok 2019, która stanowi załącznik nr 11

do niniejszego protokołu.
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Po  czym  Przewodniczący  Komisji  Rady  lub  osoby  wyznaczone  przez  Przewodniczącego

Rady przedstawiły opinię Komisji o projekcie budżetu na rok 2019.

a)  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  Osowicz  Artur  –  opinia  pozytywna,  stanowi

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu;

b)  osoba  wyznaczona  przez  Przewodniczącego  Rady   członek  Komisji  Oświaty  i  Spraw

Społecznych  -  Tomasz  Szczepaniak  –  opinia  pozytywna,   stanowi  załącznik  nr  13  do

niniejszego protokołu;

c)  Przewodniczący  Komisji  Finansów,  Rozwoju  Gospodarczego  i  Obszarów Wiejskich  –

Radosław Andrzejak – opinia pozytywna, stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu;

Następnie Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu budżetu na rok 2019. 

 W dalszej części Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2019

oraz uwag RIO. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem budżetu na rok 2019

oraz przedstawioną przez Burmistrza autopoprawką.

W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

Mimo zachęceń Przewodniczącego Rady o dyskusję nad projektem budżetu na rok 2019 nikt

głosu nie zabrał.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie przyjęcia autopoprawki.

Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania  

i  nikt  nie  był  przeciwny.  Protokół  z  przeprowadzonego  głosowania  imiennego  stanowi

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Autopoprawka stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie przyjęcia uchwały budżetowej na rok

2019.

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

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr III/ 18 / 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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3) planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2019

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński 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, 1 radny wstrzymał się

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

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr III/ 19/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

4) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, 1 radny wstrzymał się

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

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr III/ 20/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

5)  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 przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Radny Michał Dopierała prosił aby radni zagłosowali za podjęciem w/w uchwały, ponieważ

Sanktuarium rozsławia Gminę na forum Województwa, a także całego kraju.

Innych 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 III/ 21 / 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
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6)  podwyższenia  kryterium  dochodowego  w  celu  udzielenia  wsparcia  w  ramach

wieloletniego rządowego programu   "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023

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 nie wstrzymał się

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

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr III/ 22 / 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

7) zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci

produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  rządowym

"Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023

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  27

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr III / 23/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

8)  uchwalenia  gminnego  wieloletniego  programu  osłonowego  "Posiłek  dla  dzieci  i

młodzieży" na lata 2019-2023

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 nie wstrzymał się

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

do niniejszego protokołu.
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Uchwała Nr III/ 24 / 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

9) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sportowej

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Radna Elżbieta Wojciechowska zapytała  o jakie karty parkingowe chodzi w zapisie § 11  

ppkt 3 projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński wyjaśnił, że w obecnych przepisach jest,

że na każde 8 miejsc parkingowych musi być 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  uchwała  dotyczy  terenu  przy  ul  Sportowej,  usankcjonowania

istniejącej tam drogi, usankcjonowania możliwości budowy chodników i zagospodarowania

tego terenu. Nie ma w tym planie mowy o budowie parkingu, Burmistrz wyjaśnił, że jest to

kwestia  przyszłości.  W tej  chwili  są to tylko  określone  warunki  na jakich tam może być

cokolwiek budowane, jakie tam mają  być  budowane budynki,  jakie dachy,  czy może być

działalność usługowa, czy nie.

Innych 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 31 do

niniejszego protokołu.

Uchwała Nr III/ 25/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

10)  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na

rok 2019

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 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 33

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr III/ 26/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

11) powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny i 1 radny wstrzymał się

od głosowania.  Protokół  z  przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik  nr

35do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr III/ 27 / 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

12)  wyrażenia  zgody  na  zbycie  udziałów  oraz  nabycie  nowych  udziałów  

w  podwyższonym  kapitale  zakładowym  spółki  pn.  Zakład  Gospodarki  Odpadami

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie

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 nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 37

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr III/ 28 / 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

13) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
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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 39

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr III/ 29 / 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

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

 Burmistrz  wyjaśnił,  że  wyznaczenia  przejść  dla  pieszych  w  ciągu  drogi  powiatowej  

w miejscowości Jeżewo, tut. Urząd nie jest właściwy do rozpatrzenia w/w interpelacji, gdyż

wniosek  dotyczy  organizacji  ruchu  na  drodze  pozostającej  w  zarządzie  Powiatu

Gostyńskiego.

Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że nie raz sprawa reorganizacji ruchu na drodze powiatowej była

zgłaszana do Powiatu, np.  kiedy była budowa dalszej części ul. Dworcowej w Borku Wlkp.

czyli tej drogi, która biegnie wzdłuż dworca wówczas miała być reorganizacja ruchu i taki

wniosek został przyjęty przez Powiat. Do tego projektu Gmina Borek Wlkp. naniosła liczne

poprawki, po czym projekt wrócił do Powiatu i obecnie sprawa realizacji tej organizacji jest

po stronie Powiatu.

Radny Michał Dopierała zapytał czy Burmistrz mówi o ul. Konopnickiej.

Burmistrz odpowiedział, że tak.

Brak zapytań i interpelacji na poprzednich sesjach Rady Miejskiej.

Ad.8. Wolne głosy i wnioski.

Radny Michał Dopierała zapytał Przewodniczącego Rady dlaczego na sesję Rady Miejskiej 

w Borku Wlkp. nie są zapraszani radni powiatowi, w poprzedniej kadencji byli zapraszani.  

A brak radnych  powiatu  na  sesji  Rady Miejskiej  powoduje,  że  nie  wiemy co się  dzieje  

w  Powiecie,  ponadto  pewnie  sprawy  dotyczące  Powiatu  można  by  im  bezpośrednio

przekazywać.

Przewodniczący Rady – Tomasz Pawlak poinformował, że od nowego roku będą zapraszani

radni powiatowi.

W tym  punkcie  Burmistrz  złożył  wszystkim życzenia  zdrowych,  pogodnych  i  radosnych

Świąt Bożego Narodzenia oraz Dosiego 2019 Roku.
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Do życzeń  dołączył  się  również  Przewodniczący  Rady  życząc  wszystkim  obecnym  oraz

mieszkańcom naszej gminy zdrowych, rodzinnych Świąt oraz pomyślności w Nowym 2019

Roku.

Ad.9. Zakończenie.

W  związku  z  wyczerpaniem   porządku  obrad  oraz  brakiem  innych  głosów

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak
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