
Protokół  Nr XL/2006
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 roku
w godz. od 1600 do 1910

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Andrzej 
Kubiak. 
W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Sekretarz 
Gminy – Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
sołtysi oraz mieszkańcy miasta  - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który 
powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.
b) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego
d) zmian budżetu i w budżecie
e) nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Karolewie
f) nadania imienia Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
     w Zimnowodzie
g) wykupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 160/6 położoną w 

Borku Wlkp.  

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
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9. Wolne głosy i wnioski. 
10.Zakończenie.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady  zapytał, czy radni 
mają uwagi.
W związku z powyższym  przedstawiony wcześniej porządek sesji został 
przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady.
Przewodniczącego Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 

możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym 
prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXXIX sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
Powyższe sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności 

radnych Powiatu.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp.
W tym punkcie Burmistrz poinformował, że wykonanie budżetu w roku 

2005 ocenia jako dobre. Następnie podziękował radnym, pracownikom Urzędu 
Miejskiego oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Borek Wlkp. 
za współpracę w realizacji zadań w roku 2005.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.
Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek poinformował, że 
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2005 zostało 
doręczone radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję zgodnie ze Statutem 
Gminy Borek Wlkp. Dalej wyjaśnił, że powyższe sprawozdanie było 
przedmiotem obrad Komisji Rady.
Dalej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Banaś przedstawił 
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Borku Wlkp. z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, który stanowi załącznik 
nr  3 do niniejszego protokołu.
Po czym Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił  uchwałę 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
24.04.2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
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Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 
Borku Wlkp. z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2005, która stanowi 
załącznik nr  4 do niniejszego protokołu.

Następnie przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp.za 2005 rok, która stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.
W dalszej części Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem 
z wykonania budżetu miasta i gminy Borek Wlkp. za 2005 rok. Nikt z obecnych 
na sesji nie zabrał głosu. Po czym Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad 
w/w sprawozdaniem.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp.

Po czym Przewodniczący Rady zapytał z czego wynikają różnice wskazane 
w Uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska wyjaśniła, że dane zawarte 
w dokumentach przedłożonych w RIO w Poznaniu, a mianowicie:
- należności (stan na dzień 31.12.2005 r.) z tytułu dochodów budżetowych 

pozostałych do zapłaty w kwocie 268.866 zł, w tym zaległości w wysokości 
223.938 zł. W sprawozdaniu Rb27S należności pozostałe do zapłaty 
wykazano w kwocie 282.170 zł, w tym zaległości 237.242 zł.  

- w dziale 852, rozdział 85212 § 2010, należności ogółem, w tym zaległości 
     w kwocie 13.304 zł, w sprawozdaniu Rb 27S wymienioną kwotę należności 

wykazano w dziele 852, rozdział 85201 § 2360 
opisane różnice wynikają z błędu pisarskiego.

Więcej uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny
2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
Uchwała Nr XL/277/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.

b) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały 
w powyższej sprawie.

3



W tym temacie uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XL/278/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.
Po czym Przewodniczący Rady poinformował, że wcześniej sprawa była 
omawiana i zostały poczynione pewne zobowiązania, w związku z powyższym 
projekt uchwały.

Radny – Michał Dopierała stwierdził, że Rada Miejska nie zobowiązywała się 
do dofinansowania wykupu nieruchomości szpitalnych, dodał również, że 
zawsze był zwolennikiem budowy nowego szpitala. Wobec powyższego jest 
przeciwny dofinansowaniu Powiatu Gostyńskiego w tym zakresie.

Następnie Burmistrz poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z 
informacją Starostwa Powiatowego w tym temacie. Dodał także, że po podjęciu 
uchwały stosowne środki zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy, jednak 
decyzja z tym zakresie będzie uzależniona od stanowiska innych gmin. 
Stwierdził, że udzielenie tej pomocy Powiatowi nie zobowiązuje do dalszego 
finansowania wskazanego zadania.

Głos zabrał również radny – Tomasz Szczepaniak  twierdząc, że jest także 
zwolennikiem nowego szpitala. Uważa, że powiat nie przedstawił rzetelnych 
kosztów budowy szpitala, wobec powyższego nie popiera przydzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na wykup nieruchomości szpitalnych.

Tadeusz Jańczak – mieszkaniec Borku Wlkp. stwierdził, że dyskusja w tym 
temacie winna odbyć się wcześniej w wyborcami. Poinformował także, że 
obsługa szpitala w Gostyniu jest niezadowalająca, a przy obiekcie brak 
parkingu. 

Po czym Przewodniczący Rady oznajmił, że spotkanie z przedstawicielami 
Starostwa Powiatowego z Gostynia w tym temacie było zorganizowane 
27 października ubiegłego roku, jednak społeczeństwo nie było zainteresowane 
udziałem w tej sesji Rady.
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Radny – Jerzy Prałat  poinformował, że szpital w Gostyniu jest konieczny, 
natomiast poziom świadczonych usług nie jest sprawą Rady Miejskiej 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych nikt nie wstrzymał się 
od głosowania, 1 radny był przeciwny.
Uchwała Nr XL/279/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.

d) zmian budżetu i w budżecie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca 
Rady – Regina Kot. 
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania 
przedstawionego projektu uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny(nieobecny radny Michał Dopierała).
Uchwała Nr XL/280/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.

e) nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Karolewie
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie. 
W związku z tym, iż nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XL/281/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.

f) nadania imienia Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
     w Zimnowodzie

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały 
w powyższej sprawie.

Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
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Uchwała Nr XL/282/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu.

g) wykupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 160/6 położoną 
w Borku Wlkp.  
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie.
Następnie Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy wykupu 
nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. przy ul. Zielonej pod 
budowę nowej sali widowiskowo – sportowej. 
W tym temacie uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XL/283/2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11
do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
Brak zapytań i interpelacji radnych.

Ad.9.Wolne głosy i wnioski. 

W tym punkcie Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek zapytał o co chodzi 
w toczącej się sprawie dotyczącej termomodernizacji Szkoły Podstawowej 
w Borku Wlkp., dodał również dlaczego przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
w tej sprawie nie zabrał głosu.

Kazimierz Banś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
wcześniej składał sprawozdanie  z wykonania finansowego, gdzie sprawa 
termomodernizacji była omawiana, Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień. 
Poinformował również, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej nie jest komisją 
śledczą.

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa termomodernizacji 
szkoły jest badana przez policję i dziś nie powinna być omawiana.

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przekazał, że w protokole robót 
termomodernizacji szkoły było zapisane zakończenie robót na dzień 26 sierpnia 
2005 r., natomiast faktyczne zakończenie robót było w dniu 2 grudnia 2005 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Banaś dodał, że w protokole 
odbioru szkoły zapisano w pkt. 1. Komisja uznaje obiekt za odebrany „kropka”.
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Przewodniczący Komisji – Kazimierz Banaś poinformował, że przekreślenia 
w protokole odbioru obiektu szkoły nie są sprawą Komisji Rewizyjnej.

Po czym Burmistrz stwierdził, że w dniu 1 września 2005 roku społeczność 
szkolna rozpoczęła naukę w wyremontowanym budynku i nikt nie 
poinformował, że oficjalnie nie odebrano inwestycji. Dodał, że były pewne 
uwagi dotyczące toalet jednak dyrektor szkoły sprawę wyjaśniła. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek stwierdził, że 1 września 
2005 r. dzieci rozpoczęły naukę w budynku szkoły, kto odpowiadałby za brak 
odbioru jeśli w tym czasie byłby wypadek.

W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

Po czym Przewodniczący Rady przedstawił:
- rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr 

XXXIX/271/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 marca 2006 r. 
    w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Borek Wlkp. – ze względu na istotne naruszenie prawa,  
- apel o wsparcie finansowe Komitetu budowy Pomnika Polskiego Państwa 

Podziemnego i Armii Krajowej – rozważenie możliwości przekazania 1% 
podatku na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i w ten 
sposób wsparcie budowy Pomnika, 

- przypomniał o ustawowym obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych 
     w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2006 r.,
- przypomniał również o zadeklarowaniu się na wyjazd do Karpacza sołtysów 

i radnych do dania 02 maja br. 

Następnie głos zabrała Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – 
Barbara Wawrzyniak prosząc o odpowiedz w sprawie dofinansowania 
w wysokości 17 tyś. zł ogrodzenia nowego placu zabaw przy przedszkolu.
 
Radny – Tomasz Szczepaniak uważa, że plac zabaw przy przedszkolu powinien 
być ogrodzony. Dodał także, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu wniosek w tej sprawie był zaopiniowany pozytywnie. 
Wypowiedział się także za zorganizowaniem drugiego ogólnodostępnego placu 
zabaw dla dzieci w Borku Wlkp.

Radna – Regina Kot poparła wypowiedz przedmówcy.

Radny – Michał Dopierała uważa, że środki te można wygospodarować 
umniejszając dofinansowanie Powiatu Gostyńskiego na wykup nieruchomości 
szpitalnych.
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W tym temacie głos zabrał również Burmistrz twierdząc, że Gmina będzie 
czynić starania aby uruchomić drugi - otwarty plac zabaw dla dzieci w Borku 
Wlkp. w związku z licznymi uwagami na stronie internetowej miasta i gminy.

Następnie Przewodniczący Rady wnioskował o rozebranie starego płotu przy 
przedszkolu.
Burmistrz zwrócił uwagę, że gospodarzem tego obiektu jest Dyrektor – Barbara 
Wawrzyniak. Natomiast w temacie dofinansowania stwierdził, że wraz ze 
Skarbnikiem Gminy postara się znaleźć potrzebne środki.

W tym punkcie głos zabrał również mieszkaniec miasta – Tadeusz Jańczak 
prosząc o pisemne odpowiedzi na następujące pytania:
1) jakie jest zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2005 r.
2)  jakie jest planowane zadłużenie na dzień 30 czerwca i na 30 września 2006r.
3) na jakie cele były zaciągnięte kredyty
4) udostępnienie (zgodnie z prawem) danych dotyczących Boreckiego Zakładu 

Wodociągowo – Kanalizacyjnego Spółki z o.o.
5) koszty kształcenia uczni w II półroczu 2005 r. we wszystkich szkołach
6) GCI – co robi, komu służy, kto opłaca pracownika i kto za niego odpowiada
7) co robi pracownik ds. promocji Gminy, na jaką część etatu jest zatrudniony
8) kalkulacja kosztów za wodę i ścieki za 2005 r. – brak amortyzacji (wyliczona 

i przesłana w marcu nie jest kalkulacją tylko wynikiem finansowym)

Przewodniczący Rady poinformował, że w miarę możliwości na wszystkie 
zadane pytania zostanie udzielona odpowiedz pisemna dodał także, że Urząd 
Miejski w Borku Wlkp.  ma swoją stronę internetową, na której znajduje się 
bardzo dużo informacji.

Ad.10. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XL sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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