
Protokół  Nr V/2019

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 21 lutego 2019 roku

w godz. od 1600 do 1840

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

Malicki.

Obecni:

Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał, Florczyk Damian, Gałczyński

Jacek,  Gawroński Romuald,  Jędrosz Róża,  Kędzia Piotr,  Kubiak Andrzej,  Osowicz Artur,

Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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

Miejskiego w Borku Wlkp.,  radni  powiatowi:  Janusz  Sikora,  Maciej  Biskup,  sołtysi  oraz

kierownicy jednostek organizacyjnych  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.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada jest władna do  podejmowania uchwał, 

gdyż jest zachowane quorum, po czym przedstawił porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad: 

1) III sesji Rady Miejskiej;

2) IV sesji Rady Miejskiej

4. Sprawozdanie z działalności za rok 2018:

1)  Komisji Rewizyjnej;

2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;

3) Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku  

    Publicznego,

4) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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5. Plan pracy na rok 2019:

1) Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich;

2) Komisji Oświaty i  Spraw Społecznych 

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)zarządzenia wyborów organów osiedla Borek Wlkp.;

2)określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski;

3)zamiaru likwidacji  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Borku Wlkp.;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie 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;

5)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 2019 rok;

6)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w 2019 r.

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

11.Wolne głosy, wnioski i informacje.

12. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Burmistrza wnosi o 

wprowadzenie do porządku sesji następujące projekty uchwał w sprawie:

1) zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Borku Wlkp. wraz z 

oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu;

2) zamiaru likwidacji Szkoły filialnej w Zalesiu wchodzące w skład Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Borku Wlkp.;

3) zamiaru likwidacji Szkoły filialnej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borku Wlkp. 
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Po czym radna Róża Jędrosz wnioskowała o nie wprowadzanie  do porządku sesji projektu 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły filialnej im. Edmunda Bojanowskiego 

w Wycisłowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borku Wlkp. 

Radny Andrzej Kubiak wnioskował o niewprowadzanie do porządku sesji także projektu 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły filialnej w Zalesiu wchodzące w skład Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Borku Wlkp.;

W związku z powyższymi  wypowiedziami radnych Burmistrz  wycofał swój wniosek, 

jedynie wnioskował o wprowadzenie do porządku sesji tylko projektu uchwały w sprawie 

zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami 

zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu.

Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w/w wniosku.

Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania  

1 radny był przeciwny.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Gałczyński  Jacek,  Gawroński  Romuald,

Jędrosz  Róża,  Kędzia  Piotr,  Kubiak  Andrzej,  Osowicz  Artur,  Pawlak  Tomasz,  Przybylak

Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

Przeciw: Michał Dopierała

Wstrzymuję się: Damian Florczyk

Następnie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pkt  9.  Rozpatrzenie  projektów  uchwał  

w sprawie, po wprowadzonej zmianie.

Pkt 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Ppkty od 1) do 6) bez zmiany

7)  zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami

zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu

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

porządku obrad po wprowadzonej zmianie.
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Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania  

i nikt nie był przeciwny.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Florczyk  Damian,

Gałczyński  Jacek,  Gawroński  Romuald,  Jędrosz  Róża,  Kędzia  Piotr,  Kubiak  Andrzej,

Osowicz  Artur,  Pawlak  Tomasz,  Przybylak  Magdalena,  Szczepaniak  Tomasz,

Wojciechowska Elżbieta

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z obrad:

1)  III sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  radni  mieli  możliwość  zapoznania  się  

z treścią protokołu z III sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2018 roku

i 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  III  sesji  Rady głosowało  14 radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Florczyk  Damian,

Gałczyński  Jacek,  Gawroński  Romuald,  Jędrosz  Róża,  Kędzia  Piotr,  Kubiak  Andrzej,

Osowicz  Artur,  Pawlak  Tomasz,  Przybylak  Magdalena,  Szczepaniak  Tomasz,

Wojciechowska Elżbieta

1)  IV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  radni  mieli  możliwość  zapoznania  się  

z treścią protokołu z IV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2018 roku 

i  był  wyłożony w biurze Rady Miejskiej.  Następnie zapytał  czy radni zgłaszają uwagi do

protokołu.

Żadnych uwag nie zgłoszono. 
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z IV sesji  Rady głosowało 14 radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Florczyk  Damian,

Gałczyński  Jacek,  Gawroński  Romuald,  Jędrosz  Róża,  Kędzia  Piotr,  Kubiak  Andrzej,

Osowicz  Artur,  Pawlak  Tomasz,  Przybylak  Magdalena,  Szczepaniak  Tomasz,

Wojciechowska Elżbieta

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności za rok 2018:

1) Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  Artur  Osowicz  przedstawił  w/w  sprawozdanie,

stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

2)  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Spraw Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa i   Porządku

Publicznego

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w/w  sprawozdanie  zostało  złożone  i  stanowi

załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

3) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w/w  sprawozdanie  zostało  złożone  i  stanowi

załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Ad.5. Plan pracy na rok 2019:

1) Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich

Przewodniczący Komisji – Radosław Andrzejak przedstawił plan pracy na rok 2019, który

stanowi załącznik Nr 6  do niniejszego protokołu.

Uwag nie zgłoszono

2) Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Przewodnicząca  Komisji  – Elżbieta  Wojciechowska przedstawiła  plan pracy na rok 2019,

który stanowi załącznik Nr 7  do niniejszego protokołu.
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Uwag nie zgłoszono.

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe  sprawozdane  złożył  Burmistrz,  stanowi  ono  załącznik  nr  8 do  niniejszego

protokołu.

Ponadto Burmistrz wyjaśnił, sprawę reorganizacji w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.

1) W miesiącu wrześniu 2018 r. wpłynął wniosek inspektora oświaty – Tomasza Marszałka  

o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Przychyliłem się do tego wniosku 

i  z dniem 31 grudnia 2018 roku pan Tomasz Marszałek na własna prośbę  zrezygnował  

z pracy w Urzędzie Miejskim,

2)  Z  dniem  31  stycznia  2018  roku  na  emeryturę  przeszła  pani  Wiesława  Andrzejczak.  

W konsekwencji czego nastąpiła reorganizacja w Urzędzie. Od dłuższego czasu był również

wakat  w związku ze śmiercią pracownika. Dlatego też dokonałem pewnych zmian w zakresie

przydzielonych obowiązków. 

I tak na stanowisko:

a)  oświaty  została przesunięta p. Alicja Łopatka

b) ewidencji działalności gospodarczej i promocji Gminy p. Małgorzata Stanisławska

c) gospodarki nieruchomościami - w wyniku konkursu  zatrudniłem p. Aleksandrę Kubala

d)  gospodarki  odpadami  i  rolnictwa  –  w  wyniku  konkursu  zatrudniłem  p.  Małgorzatę

Marcinkowską,

e) dróg i zamówień publicznych – przesunąłem pracownika Urzędu Miejskiego,

f) inwestycji – w wyniku konkursu zatrudniłem p. Martę Kanafa.

Burmistrz przedstawił również wyniku poszczególnych konkursów na stanowiska urzędnicze.

Następnie poinformował, że w 2014 roku w Urzędzie Miejskim były zatrudnione 34 osoby, tj

27,5 etatu stanowiska urzędnicze, obecnie 25,5 etatu  stanowisk urzędniczych, a ogólnie 30

osób, czyli zmniejszyło się zatrudnienie w Urzędzie.

Ponadto  Burmistrz  poinformował,  że  w  związku  z  audytem  prowadzonym  w  Urzędzie

Miejskim od ubiegłego roku zostały przeprowadzone następujące kontrole:

w 2018 roku:

1) zamówienia publiczne

2) dotacje udzielone przez Gminę
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w 2019 roku:

1) dot. gospodarki odpadami

2) jednostki  organizacyjne  Gminy,  w  związku  z  powyższym  poproszono  mnie  

o  dokumentację  dotyczącą  kierownika  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w Leonowie.  

W w/w dokumentacji zwrócono uwagę na fakt, że kierownik ZAZ nie spełnia wymogów

formalnych aby pełnić to stanowisko.

Po  otrzymanej  ekspertyzie  skierowałem pismo  do  kierownika  ZAZ w Leonowie  pana

Grzegorza Marszałka, które listem poleconym zostało dostarczone przez listonosza pana

Gawrońskiego do ZAZ. Pismo nie  zostało doręczone w związku z nieobecnością  pana

Grzegorza  Marszałka  w  ZAZ.  Pan  Gawroński  zaniósł  pismo  na  pocztę  i  pozostawił

wiadomość. Pismo z poczty nie zostało odebrane przez adresata ani we wtorek, ani w środę

ani w czwartek, a w czwartek zamierzałem spotkać się z kierownikiem ZAZ, nie przyszedł.

Pismo leżało na poczcie, odebrałem je i wystosowałem nowe, treściami różniło się tylko

terminem spotkania  z 14 lutego godz. 9.00 na 15 lutego godz. 11.00, lub jeśli ten termin

ze względu na obowiązki nie jest możliwy należy przez sekretariat Urzędu ustalić nowy. 

Następnie Burmistrz przedstawił pismo, które zostało wystosowane do Kierownika ZAZ 

w Leonowie pana Grzegorza Marszałka. Burmistrz wyjaśnił także, że list dostarczył do

ZAZ i przekazał  księgowej,  która potwierdziła  odbiór i  poprosiłem aby poinformowała

kierownika, że ma takie pismo do odebrania.

Burmistrz podkreślił,  że nie ma i nie miał zamiaru zwolnić pana Grzegorza Marszałka.

Niestety  zgodnie   prawem  nie  może  piastować  tego  stanowiska.  Dlatego  liczyłem  na

porozumienie i przesuniecie go na inne stanowisko oraz zamknięcie tego tematu, to jest  

i tak łagodne zakończenie sprawy. 

W dalszej części Burmistrz przedstawił ekspertyzę prawną dotyczącą w/w sprawy.

Burmistrz zdementował informację o zwolnieniach, stwierdził, że realizuje tylko ustawę.

Następnie poinformował, że od dnia 1 stycznia br. zlikwidował stanowisko koordynatora

OSP.  OSP Borek Wlkp. i OSP Karolew należą do Krajowego Systemu Pożarnictwa i to

Krajowy System dysponuje tymi strażami, to on decyduje kiedy i ile jest wyjazdów, a nie

Burmistrz. Natomiast jeżeli są jakiekolwiek akcje na gminie typu nawałnica, to Burmistrz

jest szefem zarządzania kryzysowego i on odpowiada za wszystko. Dlatego duże, czy małe

pieniądze nie widzi powodu aby je wydawać.  Burmistrz poinformował,  że wydał także

zarządzenie aby wszelkie wyjazdy wozami strażackimi zgłaszać do Urzędu Miejskiego, co
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nadzoruje pracownik UM Ryszard Busz. Następnie wyjaśnił, że nie wstrzymuje żadnych

wyjazdów.

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński (listonosz) wyjaśnił, że skoro Burmistrz

wysłał  list  na  adres  ZAZ  Leonów  „do  rąk  własnych”  obowiązkiem  listonosza  było

dostarczenie go osobiście. Pana Grzegorza Marszałka nie było, wobec powyższego było

„awizo” a list poszedł na placówkę do Gostynia. Wiceprzewodniczący Rady  -  Romuald

Gawroński  stwierdził,  że  Burmistrz  nie  miał  żadnego  prawa  odebrać  listu,  „ja  go

awizowałem i musi być 7 dni na poczcie” dodał Romuald Gawroński. 

Burmistrz odpowiedział, że poprosił  o list na poczcie i mu go wydano, nie musi znać prawa

pocztowego.

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński poinformował,  że kiedy osiem lat  temu

ZAZ był w „gruzach” to Pan Marszałek był potrzebny, teraz kiedy ZAZ jest na „plusie” to

jest niepotrzebny.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  każdy  za  swoją  pracę  otrzymuje  wynagrodzenie,  konkurs  na

stanowisko  kierownika  ZAZ  został  przeprowadzony  niezgodnie  z  prawem,  do  konkursu

przystąpiła  osoba  z  wykształceniem  wyższym  i  ją  odrzucono.  Burmistrz  uważa,  że  pan

Marszałek powinien pracować w ZAZ, jednak na zaproponowanym przez Burmistrza innym

stanowisku.

Romuald  Gawroński  stwierdził,  że  pan  Marszałek  nie  był  w  stanie  się  wstawić  na

wyznaczony termin. Dodał, że  Burmistrz jest od 2014 roku Burmistrzem Borku Wlkp. i nie

przeszkadzało mi to, że pan Marszałek przez cztery lata był na kierowniczym stanowisku ze

średnim wykształceniem.

Burmistrz wyjaśnił, że nie miał świadomości, że jego poprzednik zatrudnił na kierowniczym

stanowisku osobę ze średnim wykształceniem.  Od 2009 roku zmieniła  się ustawa i  osoby

później zatrudniane na stanowiskach kierowniczych muszą mieć wyższe wykształcenie.
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Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie złożył Wicestarosta – Janusz Sikora.

Radny poruszył następujące sprawy:

1) rozbudowa Powiatowego Szpitala w Gostyniu

 - oddział paliatywny

- rozbudowa windy

- ratownictwo medyczne

2) drogi 

- Bruczków 150 tys. zł

- Siedmiorogów  100 tys. zł

3) stypendia dla uczniów 

4) nieodpłatna pomoc prawna

5) nieodpłatne przedsądowe poradnictwo obywatelskie

6) dotacje dla zabytków – Gmina Borek Wlkp. 65 tys. zł dla Sanktuarium 

7) organizacje pozarządowe – ogłoszony konkurs

Radny Michał Dopierała stwierdził, że szpital w Gostyniu pochłonął bardzo wiele środków

finansowych,  a  i  tak  nie  spełnia  wymogów.  Radny  uważa,  że  należy  zliczyć  koszty  od

momentu  zakupu  budynku.  Ponadto  wnioskował  o  łatanie  dziur  w   drodze  powiatowej  

w Jeżewie.

Wicestarosta- Janusz Sikora stwierdził, że osobiście był przeciwny zakupu budynku szpitala,

była to kwota 4 mln zł. Proponował budowę jednokondygnacyjnego budynku w Podrzeczu.

Ponadto dodał, że nie mury są najdroższe, a wyposażenie szpitala np. 7 mln zł  kosztował

blok operacyjny, ponad 3 mln zakup tomografu. Wszystko zostało wyremontowane, oddział

wewnętrzny,  powstała  chirurgia  dziecięca,  podjazdy  do  karetek.  Szpital  obecnie  spełnia

standardy.

Wicestarosta  Janusz Sikora poinformował,  że w sprawie dróg, jego inicjatywą był  budżet

obywatelski,  dzięki temu na ul.  Dworcowej w Borku Wlkp. został  wybudowany chodnik,

Jeżewo ma skrzyżowanie i jest  rozpoczęty pieszo – rowerowy ciąg.  Ponadto Wicestarosta

stwierdził, że liczy na współpracę ze strony Gminy w celu  realizacji zadań.

Następnie głos zabrał Burmistrz twierdząc, że Rada Powiatu zabezpieczyła środki na budowę

dróg powiatowych w wysokości 50% na 50%, a jeżeli dana gmina nie zgadza się na takie
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warunki,  zadania  nie  są  wykonywane.  Burmistrz  ustosunkował  się  do  wypowiedzi

Wicestarosty,  dot.  małego wsparcia  ze strony Gminy Borek Wlkp.  do modernizacji  dróg.

Stwierdził, że do budowy drogi w Strumianach Gmina Borek Wlkp. dołożyła tyle ile mogła,

nawet więcej niż miało być. Wspólnie wykonaliśmy także skrzyżowanie w Siedmiorogowie

Pierwszym.  Wygospodarowaliśmy  60  tyś,  które  miały  być  dołożone  do  ul.  Dworcowej,

składaliśmy wniosek o zrobienie drogi w Siedmiorogowie przez las, jednak Powiat już nie

miał środków. Burmistrz stwierdził, że w poprzedniej kadencji stan finansów był tragiczny,

teraz  sytuacja  jest  znacznie  lepsza  i  dlatego  jeśli  Rada  wyrazi  zgodę  to,  to  250  tys  zł

dofinansuje, a jeżeli Powiat wystąpi o środki zewnętrzne na modernizację dróg i je uzyska

wówczas Gmina Borek Wlkp. połowę kwoty również dofinansuje. Burmistrz wyjaśnił, że jest

gotów do współpracy.

Wicestarosta stwierdził, abyśmy nie udowadniali jedni drugim, kto lepszy, mieszkańców to

nie interesuje,  mieszkańcy chcą abyśmy współdziałali  i  aby było  lepiej.  Każdy ma swoje

zobowiązania.  Wicestarosta  poinformował,  że chciałby słyszeć,  że Burmistrz  w przyszłym

roku znajdzie 1 milion zł na drogę Borek Wlkp. – Jeżewo – Jawory, bo ta jest najgorsza, a ja

zrobię wszystko aby w Powiecie pieniądze na to zadanie znaleźć. Jeżeli Gmina Borek Wlkp.

nie podejmie takiej  decyzji,  to wyprzedzą nas inne gminy.  Wicestarosta stwierdził,  że jest

gotowy do współpracy. 

Burmistrz  poinformował,  że  zobowiązuje  się  taki  budżet  przygotować,  ale  na  drogę

Bruczków,  Leonów,  Siedmiorogów  -   Cielmice  –  Siedmiorogów  w  kierunku  Zalesia,

ponieważ ten odcinek jest w gorszym stanie. Natomiast droga Borek Wlkp. – Jeżewo- Jawory

jest planowana na 2021 lub 2022 rok.

Wicestarosta poinformował, że z jego inicjatywy w kadencji 2010-2014 był wykonany most

przed  Skokowem za  kwotę  50  tys  zł,  w  WPF była  wskazana  droga  do  Siedmiorogowa

Pierwszego  aż  do  Pogorzeli,  ale  Drugi  Wicestarosta  powiedział,  że  Burmistrz  nie  był

zainteresowany tamtą drogą. Później jednak Pogorzela zrezygnowała. Jestem zainteresowany

wykonaniem  drogi  do  Bruczkowa.  O  kolejności  możemy  porozmawiać  na  odrębnym

spotkaniu.

Burmistrz poinformował, że drogi do Siedmiorogowa nie miał  w WPF, Starosta tylko pytał

czy  pieniądze,  które  pozostały  z  innego  odcinka  związanego  ze  Strumianami,  możemy
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przeznaczyć  na  skrzyżowanie  w  Siedmiorogowie  Pierwszym,  na  co  wyraziłem  zgodę.

Burmistrz chciał także aby 60 tys. zł przeszło jeszcze na drogę w Siedmiorogowie przez las,

jednak Powiat  akurat  nie  dysponował  środkami  i   stwierdził,  że  przekładamy na ten rok.

Dlatego Burmistrz prosił aby nie mówić, że czegoś nie chciał.

 

Więcej pytań nie zgłoszono.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Zapytań również  brak. 

Ad. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zarządzenia wyborów organów Osiedla Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł  dyskusję nad projektem, prosząc o opinię  Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

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 V/31 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Florczyk  Damian,

Gałczyński  Jacek,  Gawroński  Romuald,  Jędrosz  Róża,  Kędzia  Piotr,  Kubiak  Andrzej,

Osowicz  Artur,  Pawlak  Tomasz,  Przybylak  Magdalena,  Szczepaniak  Tomasz,

Wojciechowska Elżbieta
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2)  określenia  wysokości  opłaty  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł  dyskusję nad projektem, prosząc o opinię  Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

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

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

do niniejszego protokołu (nieobecny radny Artur Osowicz)

Uchwała Nr V/32 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Florczyk  Damian,

Gałczyński Jacek, Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

3) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł  dyskusję nad projektem, prosząc o opinię  Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono.
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

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

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13

do niniejszego protokołu (nieobecny radny Artur Osowicz)

Uchwała Nr V/35 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Florczyk  Damian,

Gałczyński Jacek, Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Pawlak

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

4) zmieniająca uchwałę w sprawie 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 Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł  dyskusję nad projektem, prosząc o opinię  Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

Burmistrz  przedstawił  uzasadnienie  do  projektu  informując,  że dla  dzieci  rodziców

zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp. opłata się nie zmieni i wynosi 250 zł, zaś koszt

utrzymania  dziecka  w  żłobku  wynosi  1250  zł,  czyli  1.000  zł  jest  dokładane  

z budżetu Gminy. Rodzice dzieci  spoza gminy Borek Wlkp. muszą zapłacić pełną kwotę.

Burmistrz  poinformował,  że  Gmina  Borek  Wlkp.  na  oświatę  wydaje  prawie  15  mln  zł,

natomiast subwencja wynosi 8 mln zł, po wyliczeniach dokładamy 5.800 tys. zł. Do dziecka

w szkole dokładamy ok 300 zł, natomiast do dziecka w przedszkolu  1000 zł. Szkoły muszą

istnieć, natomiast przedszkola nie, a wydajemy na nie przeszło 3 mln zł. Chcemy przedszkoli,

rozszerzyliśmy opiekę jeszcze o  najmłodsze dzieci, ale należy być świadomym ponoszonych

kosztów.

Realizujemy również zadania  z zakresu opieki społecznej, która wydaje przeszło 8 mln zł,

dofinansowanie z budżetu   Gminy ok 1. 129 tys zł.

str.13/19



Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

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

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

do niniejszego protokołu (nieobecny radny Artur Osowicz)

Uchwała Nr V/33 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak  Radosław,  Chałupniczak  Leszek,  Dopierała  Michał,  Florczyk  Damian,

Gałczyński  Jacek,  Gawroński  Romuald,  Jędrosz  Róża,  Kędzia  Piotr,  Kubiak  Andrzej,  ,

Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

5)  ustalenia  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli

zatrudnionych  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Borek  Wlkp.,  ustalenia

maksymalnej  kwoty dofinansowania  opłat  pobieranych prze  szkoły  wyższe  i  zakłady

kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na 2019 rok

Przewodniczący Rady Tomasz Pawlak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł  dyskusję nad projektem, prosząc o opinię  Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

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

do  niniejszego  protokołu  (nieobecni  radni:  Artur  Osowicz,  Romuald  Gawroński,  Damian

Florczyk)

Uchwała Nr V/34 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:
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Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał, Gałczyński Jacek, Jędrosz

Róża,  Kędzia Piotr,  Kubiak Andrzej,  Pawlak Tomasz,  Przybylak  Magdalena,  Szczepaniak

Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

6) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł  dyskusję nad projektem, prosząc o opinię  Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

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

do  niniejszego  protokołu  (nieobecni  radni:  Artur  Osowicz,  Romuald  Gawroński,  Damian

Florczyk)

Uchwała Nr V/36 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał, Gałczyński Jacek, Jędrosz

Róża,  Kędzia Piotr,  Kubiak Andrzej,  Pawlak Tomasz,  Przybylak  Magdalena,  Szczepaniak

Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

7)  zamiaru  przekształcenia  Przedszkola  Samorządowego  w  Borku  Wlkp.  wraz  

z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu

Przewodniczący Rady Tomasz Pawlak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł  dyskusję nad projektem, prosząc o opinię  Komisji

Rady:

a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,
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c) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich– opinia pozytywna.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

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

do  niniejszego  protokołu  (nieobecni  radni:  Artur  Osowicz,  Romuald  Gawroński,  Damian

Florczyk)

Uchwała Nr V/37 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał, Gałczyński Jacek, Jędrosz

Róża,  Kędzia Piotr,  Kubiak Andrzej,  Pawlak Tomasz,  Przybylak  Magdalena,  Szczepaniak

Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

Ad.10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

Przewodniczący  Rady  –  Tomasz  Pawlak  przedstawił  odpowiedzi  na  interpelacje  złożone

przez radnego Michała Dopierały na III sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 19

grudnia 2018 roku. Odpowiedź stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Wolne głosy i wnioski.

Radny  Michał  Dopierała  stwierdził,  że  kierowcy  nie  respektują  znaków  ograniczenia

prędkości przy cmentarzu w Borku Wlkp. 

Burmistrz  poinformował,  że w związku z wnioskiem radnego zwróci  się  do policji  w tej

sprawie.  Ponadto  poinformował,  że  Gmina  dofinansowała  zakup  nowego  radiowozu  dla

policji.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  zapytał  od  kiedy  w  Urzędzie  jest

prowadzony audyt, jaka firma go prowadzi, jaki jest koszt audytu i jak długo będzie trwał.

Burmistrz wyjaśni, że w związku z tym, że dochód Gminy  przekroczył 40 mln zł, zgodnie 

z ustawą Gmina musi wynająć firmę zewnętrzną do przeprowadzenia audytu. W związku  
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z  powyższym  w drodze  przetargu  została  wyłoniona  firma,  z  tą  firmą  została  podpisana

umowa. Audyt będzie trwał jeszcze rok.

Radny Andrzej Kubiak wnioskował o ustawienie znaku ograniczenia tonażu do 15 ton na

drodze gminnej od Strumian do Zalesia z wyjątkiem dojazdu do posesji.              

Następnie Burmistrz poinformował, że w najbliższym tygodniu zostanie zakupiony czujnik

pomiaru  zanieczyszczenia  powietrza.  Czujnik  już  jest  w  Borku  Wlkp.  testowany,  są

wykonywane  dobowe  raporty,  z  którymi  można  się  zapoznać.  Po  zakupie  wszyscy

mieszkańcy  poprzez  stronę  internetową  będą  mogli  zapoznać  się  jaki  jest  stopień

zanieczyszczenia  powietrza  oraz  jaka  jest  wilgotność,  temperatura.  Burmistrz  dodał,  że

kosztuje to 1800 zł, miesięczny abonament 80,- zł. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  zapytał,  skoro  ten  audyt  będzie  trwał

jeszcze rok, to dlatego nie wiadomo ile będzie kosztował.

Burmistrz stwierdził,  że kwota była podana w ubiegłym roku, nie zna jej  na pamięć i nie

rozumie podtekstu pytania.  Podczas audytu wyszedł  problem i jeżeli  w ten sposób mamy

rozmawiać może sprawę drążyć dalej i nie tylko tę.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak  prosił,  aby Burmistrz  tak do niego nie

mówił, było mu przykro, bo nie ma żadnego podtekstu, nie zna się na tym audycie i chciał od

Burmistrza usłyszeć parę zdań na ten temat.

Burmistrz  stwierdził,  że  jeżeli  jest  radnemu  przykro  to  wycofuje  tamtą  wypowiedź  i

poinformował,  że  audyt  się  dopiero  rozpoczyna.  A  kwoty  nie  pamięta,  jednak  nie  są  to

wielkie pieniądze.

Radny Andrzej Kubiak zgłosił wniosek dotyczący wycinki krzewów w Zalesiu przy drodze

od kościoła w kierunku cmentarza i w kierunku Drogoszewa, poinformował, że ZAZ ma taki

sprzęt.

Burmistrz poinformował,  że ZAZ może i  ma taki sprzęt,  ale za wszystko trzeba zapłacić,

wcześniej  przedstawił  ile  kosztuje  oświata,  pomoc  społeczna,  wszystko  jest  pilne  i  do
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zrobienia tylko niech każdy pokaże skąd brać środki. Powiat do nas też wyciąga rękę, ale czy

my do Powiatu wyciągamy rękę. Drogi są w Polsce podzielone i każdy ma swoje zadania.

Powiat  gostyński  wcześniej  krzyczał,  że  jak  najwięcej  dróg,  bo  miało  iść  za  tym

dofinansowanie. Może ktoś chciał na tym zarobić. Radni muszą sami podjąć decyzję na co

przeznaczyć środki, zdejmijcie inwestycje jaką chcecie i przeznaczcie na wycinkę krzewów,

remonty dróg, znaki, macie takie prawo. Wyszły nowe zadania zrobiono drogę w Zalesiu,

należałoby wykonać chodniki, bo się sypią, wyszła kwestia chodnika do kościoła na gruncie,

który  w wyniku sprzedaży przez Agencje części terenu nie jest już własnością Gminy ani

Agencji. Ponadto na wniosek mieszkańców wsi Bolesławów dokonano wycinki krzewów, o

które  wnioskowali  przez  dwa  lata,  za  kwotę  3800  zł  i  nie  wiele  jest  już  środków  do

dyspozycji, a wydatki z każdej strony są ogromne. Subwencje zmniejszają, można sięgać po

środki unijne, ale trzeba spełniać pewne normy, których drogi wiejskie (3m) nie spełniają, nie

są traktowane jako publiczne i nie ma żadnego dofinansowania do nich. Wszystko musi iść z

budżetu Gminy. Drogi publiczne to 5m i więcej. Krzaki zarastają, rowy należy czyścić, należy

uwzględnić  wydatki  na  oświatę.  Gmina  to  jest  taki  wielki  dom  i  tak  samo  należy

gospodarować budżetem, są zadania które muszą być wykonane i są zadania, które nie muszą.

A  decyzją  Rady  i  po  uwzględnieniu  wniosków  mieszkańców  są  realizowane.   Zawsze

zgłaszając wniosek, należy wskazać skąd wsiąść na to środki. Jeżeli ktoś potrafi pozyskać

środki w inny sposób i wie jak, to zapraszam do współpracy, bo ja w swojej czteroletniej

kadencji wymyśliłem wiele rzeczy i dzięki temu mimo ogromnego zadłużenia i świecących

na  czerwono  wskaźników,  jak  zostałem  Burmistrzem  wyprowadziłem  Gminę  z  upadku.

Miałem przedsiębiorstwo, które liczyło 7,5 tys. ludzi i przeszło 30 mln budżet. Spłacam długi,

których ja nie narobiłem, byłem radnym w tym czasie ale radny podnosi rękę i decyduje w

takiej  kwestii  jaka mu zostaje przedstawiona,  nie mówi się o odsetkach,  nie mówi się do

końca,  kiedy to  zostanie  spłacane  i  skutek jest  taki,  że po 2012 rok po 2.800 tys  jest  do

spłacania, 700 tys. jest moje, w tym 400 tys na hale i 300 tys. na przedszkole z bardzo niskim

oprocentowaniem. Majątek i tak wzrósł o 10 mln zł.  Potrafię przedstawić wszystkie jednostki

w każdym szczególe,  możemy rozmawiać.   Burmistrz  odpowiedział  radnemu Andrzejowi

Kubiak, że w miarę możliwości wnioskowany odcinek zostanie zrobiony.

Więcej pytań nie zgłoszono.
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Ad.12. Zakończenie.

W  związku  z  wyczerpaniem   porządku  obrad  oraz  brakiem  innych  głosów

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak
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