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Protokół  Nr VI/2019 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 21 marca 2019 roku 

w godz. od 1600 do 1920 

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych)  nieobecna radna  Elżbieta 

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

Obecni: 

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

Jacek, Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, 

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

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz – Marek Rożek,  pracownicy Urzędu Miejskiego w 

Borku Wlkp., sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, radni powiatowi, Za Komendanta 

Powiatowego Policji w Gostyniu -  Krzysztof Wróblewski, Komendant Powiatowy PSP w 

Gostyniu – Tomasz Banaszak - 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 V sesji Rady Miejskiej. 

4. Analiza sytuacji przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem 

gminy Borek Wlkp. w roku 2018. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2018 roku. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 

2018 rok. 

7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Borku Wlkp. za 2018r. 

9. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
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11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Prezentacja nt. „Koncepcji utworzenia związku międzygminnego”. 

13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego 

realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi; 

2) zmiany  uchwały Nr V/33/2019  Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  z dnia 21 lutego 

2019 roku 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; 

3) utworzenia Przedszkola Samorządowego w Wycisłowie; 

4) utworzenia Przedszkola Samorządowego w Zalesiu; 

5) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Borku Wlkp.; 

6) wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 

miejscach publicznych na terenie gminy Borek Wielkopolski; 

7) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.; 

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Powstańców Wielkopolskich 2”;  

9) zmian budżetu i w budżecie na rok 2019. 

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

15. Wolne głosy, wnioski i informacje. 

16. Zakończenie.       

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji 

porządku obrad. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się  

z treścią protokołu z V sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 21 lutego 2019 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. 
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Za przyjęciem protokołu z V 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, Malicki Roman, Kubiak 

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

 

Ad.4. Analiza sytuacji przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego  

z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w roku 2018. 

 

Analizę sytuacji przeciwpożarowej przedstawił – brygadier – Tomasz Banaszak. Stanowi ona 

załącznik nr 3  do niniejszego protokołu. 

 

Ad.5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2018 roku. 

 

Powyższą informację przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu – 

Krzysztof Wróblewski. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Radny – Romuald Gawroński zapytał, czy jest rozpatrywane otwarcie zamkniętych 

posterunków policji. 

 

Z-ca Komendanta  Krzysztof Wróblewski wyjaśnił, że jest to proces złożony, akurat  

Borek Wlkp. ma posterunek. Policja musi dokonać dogłębnie analizy, jak kształtuje się 

przestępczość od czasu likwidacji tego posterunku, do czasu obecnego. Ponadto  otwierając 

nowy posterunek dochodzi dodatkowy kierownik, a dziś potrzeba więcej policji na ulicy.  

W tych ramach dobrze to funkcjonuje i nie będzie zmieniane. 

 

 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

 

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 

2018 rok. 

 

Inspektor UM – Jolanta Majchrzak przedstawiła w/w sprawozdanie. 

Radny Michał Dopierała zapytał czy istnieje jeszcze Niebieska Karta, jeśli tak czy zwiększyła 

się ich liczba w porównaniu  do poprzednich lat. 

Jolanta Majchrzak wyjaśniła, że Niebieska Karta istnieje, a szczegółowo sprawę wyjaśni 

kierownik MGOPS w Borku Wlkp. w swoim sprawozdaniu. 
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Ad.7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 rok. 

Powyższe sprawozdanie zostało złożone przez przewodniczącą Zespołu – Dorotę Dutkowiak, 

stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Borku Wlkp. za 2018 rok. 

Sprawozdanie z działalności złożyła Kierownik M-GOPS w Borku Wlkp.- Dorota 

Dutkowiak, stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Nikt uwag nie zgłosił. 

 

Ad.9. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

Radny Powiatu – Maciej Biskup, który poinformował, że dopiero w przyszłym tygodniu 

będzie sesja Rady Powiatu. Ponadto poinformował, że obecnie trwa usuwanie ubytków w 

drogach powiatowych. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Nieobecna radna Róża Jędrosz. 

 

Ad.10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

 

Burmistrz złożył sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

Ponadto dodał, że w związku z komentarzami pod artykułem „Trudne sprawy” na stronie 

Gostyń24 zostało zgłoszone zawiadomienie do policji o ujawnienie autorów komentarzy  

i  wyciągnięcie konsekwencji w świetle art.212 § 1 Kodeksu karnego. 

 

Żadnych uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych. 

Interpelacji i zapytań – brak. 

 

Ad.12. Prezentacja nt. „Koncepcji utworzenia związku międzygminnego”. 

Powyższą prezentację przedstawiła Kamila Tomaszewska – Inspektor Urzędu  Miejskiego. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ad.13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku 

międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały. 

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 9 do 

niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr VI/38 / 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, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, 

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

Nieobecna Róża Jędrosz 

 

2) zmiany  uchwały Nr V/33/2019  Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  z dnia 21 lutego 2019 

roku 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 – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały. 

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. 
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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. 

Uchwała Nr VI/39 / 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, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, 

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

Nieobecna Róża Jędrosz 

 

3) utworzenia Przedszkola Samorządowego w Wycisłowie 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały. 

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 13 

do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr VI/40 / 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, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, 

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

Nieobecna Róża Jędrosz 
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4) utworzenia Przedszkola Samorządowego w Zalesiu 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały. 

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 15 

do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr VI/41 / 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, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, 

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

Nieobecna Róża Jędrosz 

 

5) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Borku Wlkp. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały. 

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 17 

do niniejszego protokołu. 
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Uchwała Nr VI/42 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Wynik głosowania imiennego: 

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

Gałczyński Jacek, Gawroński Romuald, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, 

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

Nieobecna Róża Jędrosz 

 

Obecny radny powiatu – Janusz Sikora 

 

6) wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie gminy Borek Wielkopolski 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały. 

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. 

 

Radny Michał Dopierała  uważa, że  zapisy projektu uchwały łamią ustawę. Radny  stwierdził, 

że przykładowo przy świetlicy w Skokowie, ktoś może iść z wózkiem z dzieckiem  i pić piwo, 

lub na placu OSP w Zalesiu też nie można wykluczyć, że ktoś będzie pił , bo uchwała tego nie 

zakazuje. Radny wyjaśnił, że naszą myślą było, aby w czasie dożynek lub innych imprez będzie 

można pić alkohol, a takiego zapisu w projekcie uchwały nie ma. 

 

Radny Damian Florczyk stwierdził, że projekt uchwały budzi  zastrzeżenia, przy opiniowaniu 

projektów na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady, również wstrzymał się od głosowania za 

wydaniem opinii pozytywnej. Radny uważa, że w projekcie uchwały nie ma szczegółowo 

wytyczonych miejsc wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych na terenie gminy Borek Wielkopolski, jest to opisane tylko w 

uzasadnieniu. Radny uważa, że powinien być zapis, ze alkohol można pić podczas imprez. 

 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Jolanta Majchrzak wyjaśniła, że  

zamysłem tej uchwały było aby osoby wynajmujące świetlice na imprezy nie miały problemów, 

ponieważ nowelizacja ustawy wprowadziła zakaz spożywania napojów alkoholowych w 
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miejscu publicznym z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w 

punktach sprzedaży tych napojów. 

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy rada gminy może wprowadzić,  w drodze 

uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, odstępstwo od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu 

na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Zgodnie z art. 14 ust. 2b ustawy, przedstawiony projekt uchwały zakłada wprowadzenie na 

terenie gminy Borek Wlkp. odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w określonych miejscach publicznych.  

Wskazane w uchwale miejsca mają bezpośredni związek z corocznymi imprezami 

organizowanymi na terenie gminy Borek Wielkopolski, a także z zamkniętymi imprezami 

okolicznościowymi organizowanymi przez osoby fizyczne.  

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosował 1 radny, 13 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się 

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

do niniejszego protokołu. 

 

Uchwała została odrzucona 

Wynik głosowania imiennego: 

 

Za: Osowicz Artur  

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

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

Roman,  Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz,  

 

7) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały. 

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



10 

 

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 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 2 radnych wstrzymało 

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

20 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr VI/ 43 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Wynik głosowania imiennego: 

Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Florczyk Damian, Gałczyński Jacek, 

Gawroński Romuald, Kędzia Piotr, Jędrosz Róża, Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak 

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz,  

 

Wstrzymuję się: Dopierała Michał, Kubiak Andrzej 

 

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Powstańców Wielkopolskich 2” 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały. 

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, 1 radny wstrzymał się od 

głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 22 do 

niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr VI/44 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Wynik głosowania imiennego: 
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Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał, Florczyk Damian, 

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

Roman, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz,  

Wstrzymał się: Osowicz Artur 

 

9) zmian budżetu i w budżecie na rok 2019 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały. 

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, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu. 

Uchwała Nr VI/45 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Wynik głosowania imiennego: 

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

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

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

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

Brak interpelacji  i zapytań.  

 

15. Wolne głosy, wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił: 
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1) Apel Rady Miejskiej w Środzie Wielopolskiej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie 

udzielenia pomocy rodzinom poszkodowanym w pożarze w miejscowości Brodowo, Gmina 

Środa Wielkopolska, 

 

2) pismo pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie  w związku z 

degradacją ze stanowiska kierownika ZAZ Pana Grzegorza Marszałka oraz odpowiedz w tym 

zakresie „Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz 

prowadzenie obrad rady”, „Właściwym do rozparzenia w/w pisma jest Burmistrz Borku 

Wlkp. w związku z powyższym pismo zostało przekazane zgodnie z kompetencją”. 

 

Następnie radny Andrzej Kubiak wnioskował o interwencję w ENEA w sprawie dużych 

przerw w dostawach energii elektrycznej w Zalesiu. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że jutro zajmie się sprawą przerw w dostawie energii w Zalesiu. Dalej 

Burmistrz poinformował, że otrzymał takie samo pismo od pracowników ZAZ  jakie zostało 

skierowane do Przewodniczącego Rady. Był w Zakładzie Aktywności Zawodowej w 

Leonowie, rozmawiał z pracownikami, wyjaśnił im całą sytuację, również fakt powstania 

ZAZ i wiele innych rzeczy.  Ponadto poinformował, że do czasu wyjaśnienia sprawy, do 

pełnienia obowiązków kierownika ZAZ została wyznaczona nowa osoba. Pracownicy 

usłyszeli także, że Pan Marszałek mógł w ZAZ  Leonów pracować i ciągle może, tylko nie 

wszystko zależy od Burmistrza. Burmistrz zwrócił się także do Pana Gawrońskiego 

wyjaśniając, że już zna Prawo pocztowe i zgodnie z nim mógł jako instytucja żądać zwrotu 

wysłanej przez siebie przesyłki, musi jednak złożyć wniosek, co nastąpiło. Przesyłka była 

kierowana nie do osoby prywatnej tylko urzędowej. Ponadto jeżeli przesyłka jest doręczana 

do instytucji ze zwrotką, instytucja jest zobowiązana ja przyjąć, podpisać odbiór i przekazać 

właścicielowi, jeśli jest napisane  „do rąk własnych”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński  poinformował, że jako listonosz dostarczył 

pismo zgodnie z prawem i zgodnie z prawem awizował, w tej sprawie prosił aby zwrócić się 

do kierownika poczty, nie do niego. 

 

Burmistrz stwierdził, że listonosz zaniósł list do instytucji i instytucja powinna  potwierdzić 

jego odbiór, a list tam zostać, awizo zostawia się na prywatny adres. 
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Następnie Burmistrz poprosił Skarbnik Gminy o wyjaśnienie sprawy dotyczącej 

prowadzonego w Gminie audytu. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że jeżeli kwota dochodów i przychodów lub wydatków  

i rozchodów  przekroczy 40 mln zł, co miało miejsce w kwietniu 2018 roku, należy 

przeprowadzić audyt. W związku z powyższym w drodze zapytania wyłoniono firmę Audyt 

Consulting Muncipal, z którą na okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. podpisano 

umowę na wykonanie w/w audytu. Umowa zgodnie z przepisami musi być zawarta na co 

najmniej rok. Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Całkowity koszt 

przeprowadzenia audytu to kwota 49.200,- zł, w tym w 2019 roku  20.529,- zł. 

 

Radny Michał Dopierała poinformował, że znak ograniczenia prędkości przy cmentarzu w 

Borku Wlkp. nie jest respektowany przez kierowców. Radny proponował ustawienie radaru – 

straszaka w tym miejscu. 

 

Burmistrz poinformował, że rozumie wniosek radnego Michała Dopierały, jednak takie 

rozwiązanie jest niemożliwe, ponieważ nie można stawiać żadnych straszaków. Burmistrz 

poinformował, że widział, iż kierowcy stosują się do przepisów ograniczenia prędkości przy 

cmentarzu. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.16. Zakończenie. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący 

Rady zamknął VI  sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady 

 

Wiesława Wójcik     Tomasz Pawlak 

 

 


