
Protokół  Nr VII/2019

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 10 kwietnia 2019 roku

w godz. od 1600 do 1830

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych)  

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,

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.,  radny  powiatowy  Janusz  Sikora,  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 protokołu  z obrad VI sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
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1)   zmiany uchwały  Nr XXVII/161/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 

sierpnia  2016 r. w sprawie: zasad przyznawania uczniom Stypendium  Burmistrza  

Borku Wlkp. za wyniki  w nauce i wybitne osiągnięcia; 

2)   przekształcenia  Przedszkola Samorządowego  w Borku Wlkp. wraz z oddziałami 

zamiejscowymi  w Wycisłowie i Zalesiu;

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

4)  stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum  w Borku Wlkp.;

5)  wyłączenia z Zespołu Szkół  im. Powstańców  Wielkopolskich w Borku Wlkp. 

Liceum Ogólnokształcącego w Borku Wlkp. i Branżowej Szkoły I Stopnia w Borku

Wlkp., rozwiązania  Zespołu  Szkół im. Powstańców  Wielkopolskich  w Borku 

Wielkopolskim  oraz włączenia  Liceum Ogólnokształcącego w Borku Wlkp. i 

Branżowej  Szkoły I Stopnia  w Borku Wlkp. do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

w Borku Wielkopolskim;

6) wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 

miejscach publicznych na terenie gminy Borek Wielkopolski;

7) Regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  obowiązującego   na

terenie gminy Borek Wlkp.;

8)  wyrażenia  zgody   na  dokonanie   zamiany   lokali  mieszkalnych  stanowiących

własność Gminy Borek Wlkp. i osoby fizycznej; 

9)   zatwierdzenia rocznego  sprawozdania  finansowego Biblioteki  Publicznej  

Miasta i Gminy  Borek Wlkp. za rok 2018;

10)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Miejsko- Gminnego  

Ośrodka Kultury  w Borku Wlkp. za 2018 rok;

11)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego;

12) udzielenia Gminie Środa Wielkopolska pomocy finansowej  celem  wsparcia 

osób poszkodowanych  w pożarze  w miejscowości  Brodowo, Gmina Środa 

Wielkopolska;

13)   zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2019;

14)   zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Borek Wlkp. na lata 

2019-2025.

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

9. Wolne głosy, wnioski i informacje.

10. Zakończenie.                                                       
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Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Burmistrza wnosi o 

wprowadzenie do porządku sesji projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „Powstańców Wielkopolskich 2”.

Innych uwag nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w/w wniosku.

Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 15 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, Malicki

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

Wojciechowska Elżbieta

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  porządek  sesji  poszerzy  się  w  pkt.  7

ppkt.15)  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego osiedla „Powstańców Wielkopolskich 2”.

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

porządku obrad po wprowadzonej zmianie.

 

Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 15 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, Malicki

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

Wojciechowska Elżbieta

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad. 3. Przyjęcie protokołów z obrad z VI  sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  radni  mieli  możliwość  zapoznania  się  

z treścią protokołu z VI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 21 marca 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.

Za przyjęciem protokołu z VI sesji  Rady głosowało 15 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, Malicki

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

Wojciechowska Elżbieta

Protokół 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.

Uwag nie zgłoszono.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

W tym punkcie radni powiatowi byli  nieobecni.  Sprawozdanie zostało złożone w punkcie

„Wolne głosy i wnioski”.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Zapytań również  brak. 

Ad. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały Nr XXVII/161/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 sierpnia

2016  roku  w  sprawie  zasad  przyznawania  uczniom  Stypendium  Burmistrza  Borku

Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
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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.

Radny Tomasz Szczepaniak zapytał kiedy uchwała wchodzi w życie, ponieważ w projekcie

mowa jest o szkole podstawowej, a  jeszcze są gimnazja.

Burmistrz wyjaśnił, że w oryginale uchwały na pewno występuje gimnazjum, a ten projekt  to

tylko wprowadzone zmiany, to jest uzupełnienie uchwały oryginalnej.

Innych uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr VI/ 46 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 8 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,

Wojciechowska Elżbieta

2)  przekształcenia  Przedszkola  Samorządowego  w  Borku  Wlkp.  wraz  z  oddziałami

zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.
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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.

Radna Róża Jędrosz prosiła o ponowne odczytanie §3 projektu uchwały.

Innych uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 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/ 47 / 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, Malicki

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

Wojciechowska Elżbieta

3) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Borku 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 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

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

do niniejszego protokołu.
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Uchwała Nr VI/ 48 / 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, Malicki

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

Wojciechowska Elżbieta

4) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 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.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 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/ 49 / 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, Malicki

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

Wojciechowska Elżbieta

5) wyłączenia z Zespołu  Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. Liceum

Ogólnokształcącego  w  Borku  Wlkp.  i  Branżowej  Szkoły  I  Stopnia  w  Borku  Wlkp.

rozwiązania  Zespołu  Szkół  im.  Powstańców  Wielkopolskich  w Borku Wielkopolskim

oraz  włączenia  Liceum  Ogólnokształcącego   w  Borku  Wlkp.  i  Branżowej  Szkoły  

I Stopnia w Borku Wlkp. do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borku Wielopolskim
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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.

Radna  Elżbieta  Wojciechowska  zapytała  czy  w  obiekcie  Zespołu  Szkół  w  Borku  Wlkp.

zostanie tylko Szkoła Branżowa, czy są inne propozycje zagospodarowania tego budynku.

Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Elżbieta Figielek poinformowała, że od września

2017  roku  pierwsza  grupa  nauczycieli  z  Zespołu  Szkół  przeszła  do  Zespołu  Szkolno  –

Przedszkolnego,  ponieważ  tam  się  godziny  zwiększały,  a  w  Zespole  Szkół  zmniejszały,

kolejna grupa nauczycieli przeszła we wrześniu 2018 roku. W chwili obecnej zatrudnionych

w Zespole Szkół jest 9 nauczycieli, z tego 1 nauczyciel przebywa na urlopie na poratowanie

zdrowia, z którego przechodzi na świadczenie kompensacyjne, 2 nauczycieli  już uzupełnia

etat w Zespole Szkolno – Przedszkolnym i ma dodatkowe umowy, tak, że zatrudnionych tylko

i wyłącznie w Zespole Szkół jest 6 nauczycieli.  Symulacja zatrudnienia przeprowadzona z

dyrektorem  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  wykazała,  że  nikt  nie  będzie  zwolniony.

Natomiast jeśli chodzi o uczniów, to pracujemy z trzema klasami Szkoły Branżowej, gdzie

uczy się 67 uczniów, trzema klasami Gimnazjum, gdzie uczy się 50 uczniów i 5 słuchaczy

Liceum dla Dorosłych. Gimnazjum jest wygaszane, pozostaje Szkoła Branżowa i nadzieja na

nabór  do  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  młodzieży.  Baza  lokalowa  jest  zadbana,  w

przyszłym roku szkolnym w tym budynku mają uczyć się klasy VI, VII i VIII.

Innych uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 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/ 50 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 16 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,  Osowicz  Artur,  Pawlak  Tomasz,  Przybylak  Magdalena,  Szczepaniak  Tomasz,

Wojciechowska Elżbieta

6) wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach

publicznych na terenie gminy Borek Wielkopolski 

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.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że jeśli chodzi o Borek Wlkp. jest ujęty tylko Rynek 

i strzelnica, a jest jeszcze Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp., gdzie odbywa   

się dużo imprez.

Burmistrz wyjaśnił,  że MGOK ma dodatkowe pozwolenie na organizowane imprezy, które

odbywają się  cyklicznie.

Radna Róża Jędrosz zapytała, czy płyta taneczna przed blokami w miejscowości Jeżewo, to

jest teren Gminy.

Burmistrz wyjaśnił, że nie jest wstanie wyjaśnić, która działka na terenie gminy jest gminna,

jednak wskazany teren chyba jest gminny, ponieważ przy bloku gdzie była robiona droga był

to teren gminny, dopiero następna działka byłaby Agencji Nieruchomości Rolnych.

Radna Róża Jędrosz stwierdziła, czy to znaczy, że jeżeli będzie impreza na tej płycie to nie

będą mogli tam spożywać alkoholu.

Burmistrz wyjaśnił, że nikt przy nikim nie postawi policjanta, tu chodzi o miejsce gdzie może

być sprzedawany alkohol, a nie gdzie spożywany, jeż
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eli  będzie w miejscu gdzie zagraża życiu,  wówczas  będzie interwencja organów ścigania.

Burmistrz dodał,  że w projekcie uchwały zabezpieczyliśmy wszystkie  miejsca tak aby nie

blokowały  jakiejkolwiek  grupie  ludzi  zorganizowania  imprezy  nawet  „zakrapianej

alkoholem”.

Innych uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 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 VI/ 51 / 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, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Malicki

Roman,  Pawlak  Tomasz,  Przybylak  Magdalena,  Szczepaniak  Tomasz,  Wojciechowska

Elżbieta

Wstrzymuje się: Osowicz Artur

7) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie

gminy 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.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

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

do niniejszego protokołu.
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Uchwała Nr VI/ 52 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 20 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,

Wojciechowska Elżbieta

8) wyrażenia zgody na dokonanie zmiany lokali  mieszkalnych stanowiących własność

Gminy Borek Wlkp. i osoby fizycznej

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.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 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 VI/ 53 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 22 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,

Wojciechowska Elżbieta

9)  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Biblioteki  Publicznej  Miasta  

i Gminy 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:
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a) Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych– opinia pozytywna,

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

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

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

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr VI/ 54 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 24 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,

Wojciechowska Elżbieta

10) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Miejsko – Gminnego Ośrodka

Kultury 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.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 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 VI/ 55 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 26 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
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Roman,  Osowicz  Artur,  Pawlak  Tomasz,  Przybylak  Magdalena,  Szczepaniak  Tomasz,

Wojciechowska Elżbieta

11) 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.

Radny Michał Dopierała  poinformował,  że jest  przeciwny wszelkiemu dofinansowywaniu,

ponieważ  mamy  wystarczająco  dużo  dróg  gminnych  do  remontu  chyba,  że  Powiat

dofinansuje do dróg gminnych 50% kosztów. Zadaniem radnych powiatowych jest dbanie o

drogi  powiatowe,  a  zadaniem  radnych  gminnych  jest  dbanie  o  drogi  gminne.  Radny

wnioskował o wykonanie drogi powiatowej z Borku Wlkp. ulicą Skokowską do Skokowa

stwierdził, że mając z Borku Wlkp. Wicestarostę i Zastępcę Przewodniczącego Rady Powiatu

Macieja Biskupa,  można przynajmniej jedną drogę sfinansować w całości z powiatu.

Radny Artur Osowicz stwierdził, że radny Michał Dopierała ma rację, ponieważ drogi gminne

są najważniejsze, jednak wszystkie drogi, które są na terenie gminy są ważne. Radny dodał,

że  dla  mieszkańców  gminy  nie  jest  ważne  po  jakiej  kategorii  dróg  się  poruszają,  a  w

omawianym  przypadku  mieszkaniec  Siedmiorogowa  czy  Bruczkowa  zada  sobie  pytanie,

dlaczego codziennie musi pokonywać drogowy tor przeszkód. Radny uważa dofinansowanie

tego typy zadania za słuszne i zasadne.

Następnie  głos  zabrał  radny  Leszek  Chałupniczak   podziękował  Burmistrzowi  za

dofinansowanie  budowy  tej  drogi,  podziękował  również  radnemu  Januszowi  Sikora  za

propozycje jej modernizacji. Radny dodał także, że trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem

radnego Michała Dopierały,  ale rzeczywistość jest taka, że jeśli Gmina nie dofinansuje jej

naprawy to nigdy nie będzie robiona. Wskazana droga miała tyle obietnic przedwyborczych,

została  także nazwana  „drogą widmo” i  przyszedł  ten czas aby te obietnice zrealizować.

Radny Leszek Chałupniczak  apelował do radnych Rady Miejskiej o podjęcie w/w uchwały.
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Radny Michał Dopierała zgadza się ze stanowiskami przedmówców, jednak uważa, że każda

droga ma swojego właściciela do jego utrzymania. Ponadto radny zapytał Wicestarostę, czy

Powiat dofinansuje modernizacje dróg gminnych.

Wicestarosta Janusz Sikora poinformował, że w punkcie wolne głosy i wnioski wypowie się

w tym temacie.

Radny  Damian  Florczyk  stwierdził,  że  swoją  opinię  w  tym  temacie  przedstawił  już  na

posiedzeniu wspólnym Komisji Rady i jest tego samego zdania co radny Michał Dopierała.

Radny poinformował także, że zgadza się ze stanowiskiem radnego Leszka Chałupniczaka  

i radnego Artura Osowicza. Radnego nie obchodzi po jakiej kategorii drogi jedzie, ale uważa,

że drogi powiatowe powinny być remontowane za pieniądze Powiatu, Gmina ma swoje drogi

do utrzymania.

Radny  Michał  Dopierała  stwierdził,  że  Powiat  zawsze  nas  straszy,  że  jeżeli  Gmina  nie

dofinansuje remontu dróg powiatowych, to nie będą jej remontować, tak nie powinno być.

Radny Artur Osowicz poparł stanowisko radnego Michała Dopierały, jednak jeżeli Gmina nie

będzie partycypować w kosztach remontu drogi powiatowej, to być może Powiat przesunie

priorytet  remontu  tych  dróg  na  terenie  gminy  Borek  Wlkp.  i  skorzystają  z  tego

dofinansowania inne gminy z terenu powiatu.

Radny  Andrzej  Kubiak  skierował  pytanie  do  Wicestarosty,  czy  Powiat  100%  środków

otrzymanych przeznacza na drogi, czy też na inne zadania.

Radny Leszek Chałupniczak stwierdził, że teraz jest szansa na wyremontowanie tej drogi , bo

jak nie teraz to kiedy.

Innych uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  2  radnych  było  przeciwnych,  1  radny

wstrzymał się od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi

załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
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Uchwała Nr VI/ 56 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

Jędrosz Róża, Kubiak Andrzej, Osowicz Artur, Malicki Roman, Pawlak Tomasz, Przybylak

Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

Przeciw: Dopierała Michał, Florczyk Damian

Wstrzymuje się: Kędzia Piotr

12) udzielenia Gminie Środa Wielkopolska pomocy finansowej  celem  wsparcia osób 

poszkodowanych  w pożarze  w miejscowości  Brodowo, Gmina Środa Wielkopolska

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.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że w czasie  gdy Gmina Borek Wlkp. była w potrzebie,

inne samorządy przyszły nam z pomocą, w związku z powyższym radny uważa, że należy

Gminie Środa Wlkp. takiej pomocy również udzielić.

Innych uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 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 VI/ 57 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 30 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,

Wojciechowska Elżbieta
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13) zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2019

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu 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.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 31

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr VI/ 58 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 32 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,

Wojciechowska Elżbieta

14) zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Borek Wlkp. na lata 2019-2025

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu 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.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

str.16/21



Za podjęciem uchwały głosowało 15 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 VI/ 59 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 34 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,

Wojciechowska Elżbieta

15)  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego osiedla „Powstańców Wielkopolskich 2”

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję nad projektem.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 2 radnych wstrzymało

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

35 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr VI/ 60 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

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

Roman, Pawlak Tomasz, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

Wstrzymuje się: Florczyk Damian, Przybylak Magdalena

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

Brak interpelacji i zapytań na poprzedniej sesji.
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Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.

W  tym  punkcie  Wicestarosta  Powiatu  –  Janusz  Sikora  przedstawił  sprawozdanie  z

działalności Rady Powiatu, które stanowi załącznik Nr 37 do niniejszego protokołu.

Następnie  Wicestarosta  podkreślił,  że  Powiatowi  zależy  na  dobrych  drogach  i  wszystkie

działania idą w tym kierunku. Poinformował, że nikt na siłę nie chce od Gminy Borek Wlkp.

środków,  kosztem  innych  ważnych  zadań.  Wicestarosta  stwierdził,  że  jest  otwarty  do

współpracy w zakresie remontów dróg na terenie gminy Borek Wlkp. Jeżeli Gmina Borek

Wlkp. nie dofinansuje, a zrobi to Gmina Krobia, czy też Gmina Gostyń, to te gminy więcej

skorzystają,  Wicestarosta  stwierdził,  że  chciałby  aby  Gmina  Borek  Wlkp.  też  w  tym

uczestniczyła. Ponadto poinformował, że żadna organizacja z terenu gminy Borek Wlkp. nie

sięgnęła  po  środki  z  organizacji  pozarządowych  obecnie  można  pozyskać  środki  z

Powiatowych Grantów Społecznych – do podziału jest ok 50 tys. zł.

Radny Andrzej Kubiak stwierdził, że  Gmina Borek Wlkp. jest w takiej sytuacji finansowej i

nie może dużo środków przeznaczać na drogi powiatowe. Radny uważa, że Powiat powinien

dzielić  pieniądze  na  drogi  dla  gmin  procentowo  w  stosunku  do  ilości  kilometrów  dróg

powiatowych.

Wicestarosta  poinformował,  że  czasami  udało  się  wykonać  jakieś  zadanie  bez

współfinansowania przez gminę,   proponował w tym temacie zorganizowanie  posiedzenia

roboczego aby wypracować stosowne stanowisko.

Radny  Andrzej  Kubiak  stwierdził,  że  jak  nie  robi  się  systematycznie  to  później  trudno

nadrobić np. droga Zalesie – Dąbrówka i wiele innych były robione w latach 80 – tych. 

Wicestarosta  poinformował,  że ok 1,5 mln  zł  ma Powiat  na  drogi,  a  odśnieżanie  czasem

kosztuje 1 mln zł.

Radny Michał Dopierała prosił o wyjaśnienie sprawy jeżeli ktoś kto jest właścicielem drogi

żąda od nie właściciela - użytkownika drogi  pieniądze i straszy Gminę, że jeżeli nie dołoży to

nie będzie nic robione.

Wicestarosta  stwierdził,  że  nigdzie  nie  padło  z  jego  strony  słowo „żądam”,  było  proszę

rozważcie możliwość współpracy tak jak w innych gminach. Jeżeli mamy mniej możliwości
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będziemy  mniej  współdziałać,  to  nie  znaczy,  że  na  gminie  Borek  Wlkp.  nic  nie  będzie

robione, ale będzie  mniej  robione. Powiat Gostyński zabezpieczył  100 tyś  zł na drogę w

Siedmiorogowie.

Radny  Radosław  Andrzejak  zapytał,  czy  jeżeli  fundusz  na  odśnieżane  nie  zostanie

wykorzystany  na ten cel, to środki są zwracane i przeznaczane na remont dróg, czy też na

inne zadania.

Wicestarosta wyjaśnił, że przy planowaniu budż

etu nie jest wiadomo jaka będzie zima, czasem trzeba dołożyć środków, a czasem zostają i

wówczas przeznaczamy je np. na remont dróg, wycinkę krzewów lub dokładamy do innej

inwestycji.

Burmistrz poinformował, że w poprzedniej kadencji co roku dokładaliśmy do budowy dróg

powiatowych na terenie gminy Borek Wlkp.: droga Strumiany, skrzyżowanie Siedmiorogów

Pierwszy. W 2018 roku Powiat zaproponował, aby Gmina Borek Wlkp. dofinansowała 250

tys. zł – zgodziłem się na te propozycję. Ponadto Burmistrz poinformował, że jeżeli Powiat

zaproponuje 500 tys.  my też tyle  przygotujemy,  jeżeli  Powiat  przeznaczy 800 tys.  zł,  my

damy 800 tys zł. Burmistrz dodał, że ze strony Gminy Borek Wlkp. jestem wstanie sprostać

wszelkim propozycjom Powiatu,  nawet w układzie 50% na 50% i dobrze byłoby nowymi

technologiami,  do  których  przymierzamy  się  wykonywać  drogi  gminne.  Z  wyliczeń

Burmistrza  wynika,  że  za  pięć  lat  wszystkie  drogi  na  terenie  gminy  powinny  być

wyremontowane.

Wicestarosta poinformował, że droga z Dąbrówki do Zimnowody - ok 12 km, jeżeli wspólnie

dofinansujemy  po  600  tys.  zł  -  wykonanie  nową  metodą  -  jest  możliwa  do  wykonania.

Następnie Wicestarosta ponowił prośbę o robocze spotkanie w tym temacie.

Radny Andrzej  Kubiak wnioskował w imieniu rolników wsi Zalesie  o wygospodarowanie

środków na wycięcie krzewów i wyrównanie drogi dojazdowej do pól Zalesie – Trzecianów.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  wskazana  droga  to  temat  od  15  lat  i  ma  na  ten  cel  już  środki

wygospodarowane, jednak będzie to robione nie wcześniej niż jesienią, ponieważ w chwili

obecnej jest to siedlisko ptactwa w okresie ochronnym. Burmistrz dodał, że już w ubiegłym
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roku środki były wygospodarowane, jednak nie można było znaleźć wykonawcy, natomiast w

roku obecnym już jest wykonawca, ale dopiero jesienią.

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. Dorota Dutkowiak uzupełniła sprawozdanie z wydatków

w 2018 roku, które przedstawiła na poprzedniej sesji Rady Miejskiej, stanowiące załącznik nr

38 do niniejszego protokołu.

Radny Michał Dopierała ponowił swój wniosek o budowę drogi do Skokowa  ok 500 m. 

Burmistrz wyjaśnił, że droga ta jest zaplanowana. Planowana jest też kanalizacja deszczowa,

droga z tłucznia i chodnik. Jest koncepcja połączenia Skokowa, Karolewa przez Borek Wlkp.

i  dalej w planach jest Trzecianów. 

Sołtys wsi Skoków – Hubert Niedziela podziękował Burmistrzowi za ujęcie w planach tej

drogi  do  Skokowa,  ponieważ  tą  drogą  uczęszcza  dużo osób do miasta,  jest  to  też  droga

spacerowa.

Radny  Tomasz  Szczepaniak  zapytał  jak  wygląda  sprawa  światłowodu,  ponieważ  u

mieszkańców ul. Sportowej i Dworcowej nie pojawił się  żaden przedstawiciel firmy.

Radna  Elżbieta  Wojciechowska  poinformowała,  że  trzy  tygodnie  temu  rozmawiała  z

przedstawicielem, który poinformował, że już tydzień temu mieli  być u mieszkańców i po

godzinie 16.00, po ówczesnym poinformowaniu mieszkańców.

Burmistrz wyjaśnił, że dysponuje mapą, na której jest zaznaczone gdzie już sieć jest, gdzie

jest zaplanowana w ramach środków unijnych i sieć, która budowana jest komercyjnie, będą

robione na bieżąco kalkulacje opłacalności i plany mogą ulec zmianie.  W 2019 roku cała

gmina ma mieć światłowód, jeżeli to się nie uda to będzie realizowane w 2020 roku.

Radny  Leszek  Chałupniczak  poinformował,  że  w  dniu  15  maja  br  w  Urzędzie  jest

zorganizowane  spotkanie  z  przedstawicielem  firmy  zajmującej  się  budową  sieci

światłowodowej.
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Burmistrz dodał, że to spotkanie jest dla sołtysów, aby odciążyć z tego zadania Burmistrza,

jednak radni również mogą wziąć w nim udział.

Więcej pytań nie zgłoszono.

W  tym  punkcie  Przewodniczący  Rady  złożył  wszystkim  obecnym  oraz  mieszkańcom

zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych.

Ad.10. Zakończenie.

W  związku  z  wyczerpaniem   porządku  obrad  oraz  brakiem  innych  głosów

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak
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