
Protokół  Nr XIII/2019

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 30 października 2019 roku

w godz. od 1600 do 1800

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych)  

Obecni:

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

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

Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

Nieobecny radny: Gałczyński Jacek

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Tomasz Pawlak, powitał wszystkich

radnych oraz gości.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

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 XII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6. Informacja  nt.  przygotowania  placówek  oświatowych  do  nowego  roku  szkolnego

2019/2020.
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7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych  w Zalesiu;

2) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”;

3) określenia stawek podatku  od nieruchomości;

4) ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach

wsparcia  i  mieszkaniach  chronionych,  udzielających  schronienia  osobom  tego

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu gminy Borek Wlkp.;

5) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  osiedla  Powstańców

Wielkopolskich  2  –  rejon  ul.  Konopnickiej,  ul.  Powstańców  Wlkp.  

i ul. Powstańców Ziemi Boreckiej;

6) uchylenia  uchwały  NR  XVII/116/2008  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  z  dnia  

06  marca  2008  roku  w  sprawie  zasad  korzystania  ze  stołówek  szkolnych

zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski;

7) 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;

8) zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza

Borku Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia;

9) ustalenia  wysokości  oraz  zasad  wypłacania  diet  radnym  Rady  Miejskiej  

Borku Wlkp.;

10) ustalenia  wysokości  oraz  zasad  wypłacania  diet  sołtysom  i  przewodniczącemu

Osiedla Borek Wlkp.;

11) zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2019;
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12) zmiany Wieloletniej   Prognozy Finansowej  Gminy Borek Wlkp.  na lata  2019-

2025.

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

11. Wolne głosy, wnioski i informacje.

12. Zakończenie.                                                       

Po czym Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi do porządku sesji. 

Żadnych uwag nie zgłoszono.

Następnie głos zabrał Burmistrz, który pogratulował Dyrektor Przedszkola Samorządowego 

„Pod Dębem” w Karolewie  Renacie Matelskiej otrzymanej nagrody Wojewódzkiego 

Kuratora Oświaty. Do gratulacji dołączył się  również Przewodniczący Rady. 

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu

z XII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 12 września 2019 roku i był wyłożony 

na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej, Burmistrza oraz kadr. 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 XII 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, 

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

Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora, stanowi ono załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

W/w sprawozdanie złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

Ad.6. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 

2019/2020.

W/w informacje złożyła Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych  Elżbieta 
Wojciechowska, stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad.7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Zapytań również  brak. 

Ad. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę  w sprawie sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Zalesiu

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  projektem,  prosząc  o  opinię  

Komisji Rady:

1)  Rewizyjna – opinia pozytywna;

2) Oświaty i Spraw Społecznych – opinia pozytywna;

3) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich – opinia pozytywna;

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
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Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/  105 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

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

Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

2) Przyjęcia  „Rocznego  programu współpracy  z  organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami określonymi w art.  3  ust.  3 ustawy o działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak  przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem, prosząc o opinię 

Komisji Rady:

3)  Rewizyjna – opinia pozytywna;

4) Oświaty i Spraw Społecznych – opinia pozytywna;

5) 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 8

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII / 106 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Florczyk Damian, Gawroński Romuald, 

Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Jędrosz Róża, Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak 

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

Wstrzymał się: Dopierała Michał
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3) określenia stawek podatku od nieruchomości 

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  projektem,  prosząc  o  opinię  

Komisji Rady:

1) Rewizyjna – opinia pozytywna;

2) Oświaty i Spraw Społecznych – opinia pozytywna;

3) 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 10

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/  107 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

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

Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

4) ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach

wsparcia  i  mieszkaniach  chronionych,  udzielających  schronienia  osobom  tego

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  projektem,  prosząc  o  opinię  

Komisji Rady:

5) Rewizyjna – opinia pozytywna;

6) Oświaty i Spraw Społecznych – opinia pozytywna;

7) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich – opinia pozytywna;

Radny Michał  Dopierała  wnioskował  o  uzasadnienie  projektu  uchwały  przez  Kierownika

MGOPS w Borku Wlkp. 
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Kierownik MGOPS – Dorota Dutkowiak  poinformowała, że  celem uchwały jest ustalenie

szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym: osobom bezdomnym. Zgodnie

z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej do zadań własnych

gminy  o  charakterze  obowiązkowym  należy  m.in.  udzielenie  schronienia,  zapewnienie

posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Podstawą projektu uchwały

jest zapis określony w art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, że rada gminy

w  drodze  uchwały  ustala,  w  zakresie  zadań  własnych,  szczegółowe  zasady  ponoszenia

odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  i  mieszkaniach  chronionych.  

W nawiązaniu  do treści  zapisu art.  97 ust.1a  ustawy o pomocy społecznej  należy ustalić

odpłatność  dla  osób,  których  dochód  nie  przekracza  kwoty  kryterium  dochodowego

określonej w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

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 12

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/  108 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

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

Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

5)miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  osiedla  Powstańców

Wielkopolskich  2  –  rejon  ul.  Konopnickiej,  ul.  Powstańców  Wlkp.  

i ul. Powstańców Ziemi Boreckiej

Przewodniczący  Rady  wnioskował  o  przegłosowanie  czy  w/w  projekt   uchwały  ma  być

odczytany w całości.

Za nieczytaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny był  przeciwny,  nikt nie

wstrzymał się od głosowania.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  projektem,  prosząc  o  opinię  

Komisji Rady:
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1) Rewizyjna – opinia pozytywna;

2) Oświaty i Spraw  Społecznych – opinia pozytywna;

3) 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 14

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/  109 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

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

Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

6) uchylenia uchwały Nr XVIII/116/2008 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. z  dnia  

6  marca  2008  roku  w  sprawie  zasad  korzystania  ze  stołówek  szkolnych

zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił w/w projekt uchwały.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  projektem,  prosząc  o  opinię  

Komisji Rady:

1) Rewizyjna – opinia pozytywna;

2) Oświaty i Spraw Społecznych – opinia pozytywna;

3) 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 16

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/  110 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

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

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

Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

7) 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 w/w projekt uchwały.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  projektem,  prosząc  o  opinię  

Komisji Rady:

1) Rewizyjna – opinia pozytywna;

2) Oświaty i Spraw Społecznych – opinia pozytywna;

3) 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 18

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/  111 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

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

Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

8) zmiany  uchwały  nr  XXVII/131/2016  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

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił w/w projekt uchwały.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  projektem,  prosząc  o  opinię  

Komisji Rady:
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1) Rewizyjna – opinia pozytywna;

2) Oświaty i Spraw Społecznych – opinia pozytywna;

3) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich – opinia pozytywna;

Radna Elżbieta Wojciechowska uważa, że zasady przyznania stypendium Burmistrza są zbyt

wygórowane. 

Burmistrz wyjaśnił, że to jest nagroda Burmistrza, a nie dyrektora szkoły. Ponadto Burmistrz

przedstawił  wykaz  przedmiotów  i  zawodów,  które  brane  są  pod  uwagę  w  przyznawaniu

nagrody.

Wicestarosta – Janusz Sikora zgodził się z wypowiedzią Burmistrza i uważa, że do uzyskania

stypendium Burmistrza muszą być większe osiągnięcia.

Wiceprzewodniczący  –  Tomasz  Szczepaniak  stwierdził,  że  wszystkie  szczeble  są

uwzględnione, czyli do pewnej wysokości – dyrektor  szkoły, następnie Burmistrz.

Burmistrz  zgodził  się  z  wypowiedzią  Wiceprzewodniczącego,  ponadto  wyjaśnił,  że  jeśli

zdarzy się sytuacja wyjątkowa, Rada może podjąć odpowiednią decyzję dodał, że są sprawy,

których nie możemy przewidzieć.

Innych 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 20

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/  112 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

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

Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz 

Wstrzymał się: Wojciechowska Elżbieta
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9) ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szczepaniak przedstawił w/w projekt uchwały.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  projektem,  prosząc  o  opinię  

Komisji Rady:

1) Rewizyjna – opinia pozytywna;

2) Oświaty i Spraw  Społecznych – opinia pozytywna;

3) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich – opinia pozytywna;

Burmistrz poinformował, że jest to dostosowanie zasad naliczania diet radnych do zaleceń

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, nie ma żadnej podwyżki diet.

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 22

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/  113 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

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

Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

10) ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet sołtysom i przewodniczącemu

Osiedla Borek Wlkp. 

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński  przedstawił w/w projekt uchwały. 

Po  czym  Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  projektem,  prosząc  o  opinię  

Komisji Rady:

1) Rewizyjna – opinia pozytywna;

2) Oświaty i Spraw Społecznych – opinia pozytywna;

3) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich – opinia pozytywna;
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Przewodniczący Rady poinformował, że sołtysi również nie mają podwyżki diety.

Radny Michał Dopierała zapytał jak wyegzekwować od sołtysów aby byli obecni na sesjach

Rady Miejskiej. Radny uważa, że sołtysom również należy potrącać dietę za nieobecność na

sesji.

Burmistrz stwierdził, że taki zapis jest przy dietach dla radnych dla sołtysów nie ma. Po czym

zapytał czy radny Michał Dopierała składa formalny wniosek o wprowadzenie takiego zapisu.

Przewodniczący Rady uważa,  że  jeżeli  taki  wniosek będzie  to  na najbliższą  sesję  można

przygotować projekt uchwały.

Radny  Michał  Dopierała  stwierdził,  że  źle  zrozumiał  projekt  uchwały  i  wycofuje  swój

wniosek.

Radny Andrzej Kubiak uważa, że dyskusja w tym temacie już była wiele lat temu i nie ma

obowiązku aby sołtys uczestniczył w sesji, sołtys swoją funkcje pełni 24 godziny na dobę .

Innych 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 24

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/  114 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Florczyk Damian, Gawroński Romuald, 

Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Jędrosz Róża, Malicki Roman, Osowicz Artur, Pawlak 

Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

Wstrzymał się: Dopierała Michał  

11) zmian budżetu i w budżecie na rok 2019

Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szczepaniak przedstawił w/w projekt uchwały.
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Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały  

w w/w sprawie.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  projektem,  prosząc  o  opinię  

Komisji Rady:

1) Rewizyjna – opinia pozytywna;

2) Oświaty i Spraw Społecznych – opinia pozytywna;

3) 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 26

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/  115 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

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

Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Borek Wlkp.  na lata 2019 –

2025 

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił w/w projekt uchwały.

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały  

w w/w sprawie.

Po  czym  Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  projektem,  prosząc  o  opinię  

Komisji Rady:

1) Rewizyjna – opinia pozytywna;

2) Oświaty i Spraw Społecznych – opinia pozytywna;

3) Finansów, Rozwoju Gospodarczego Obszarów i Wiejskich – opinia pozytywna;

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
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Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 28

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/  115 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

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

Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

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

Brak interpelacji i zapytań na poprzedniej sesji.

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.

Radny Andrzej Kubiak wnioskował o wyznaczenie nowego miejsca do składowanie kamieni 

i gruzu budowlanego.

Burmistrz wyjaśnił, że w tej kadencji problem był rozwiązany, w każdej wiosce gdzie była

taka potrzeba miejsce do składowania kamieni było wyznaczone. W Zimnowodzie skruszono

900 ton kamienia, obecnie trwają prace w Wycisłowie, w najbliższym czasie planowane jest

także  kruszenie  kamieni  w  Skokowie.  Następnie  Burmistrz  stwierdził,  że  jeśli  chodzi  

o  miejscowość  Zalesie  musimy  takie  miejsce  wspólnie  wyznaczyć  i  przygotować  pod

kruszarkę na przyszły rok.

Radny Andrzej Kubiak zapytał czy na stare składowisko można wywozić kamień.

Burmistrz  wyjaśnił,  że to jest  teren wysypiska  śmieci,  gdzie  nastąpiła  rekultywacja,  która

została  zakończona  i  tam nie  można  wywozić  nic,  cokolwiek  związane  jest  z  odpadem.

Następnie Burmistrz dodał, że próbuje wydzielić część terenu składowiska, jednak procedury

z  tym związane mogą  potrwać kilkanaście  miesięcy.  Burmistrz  poinformował,  że zbiórka

kamieni nie może odbywać się tak jak komu pasuje tylko w umówionym czasie i miejscu.

Dodał, że w gminie jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na który można

wywozić kamień i gruz (czysty),  ponieważ gruz budowalny jest traktowany jako odpad za

który należy zapłacić.
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Radny Michał Dopierała stwierdził ze w Zalesiu kamienie miały być składowane na starym

torowisku kolejowym.  Ponadto radny wnioskował o naprawę placu zabaw dla dzieci  przy

Orliku w Borku Wlkp., ponieważ tam już nic nie ma.

Burmistrz wyjaśnił, że można odnowić ten plac zabaw, jednak mija się to z celem, ponieważ

będzie rozwijało się osiedle. Teren za wskazanym placem jest wykupiony i przeznaczony pod

budownictwo  mieszkaniowe,  w  okolicach  kortu  tenisowego  będzie  droga.  Wszystko  to

wyklucza  rozwój  placu  zabaw w tym miejscu.  Ponadto Burmistrz  poinformował,  że  przy

Przedszkolu  Samorządowym  w  Karolewie  jest  nowy  plac  zabaw,  a  na  nowym  osiedlu

powstanie również plac zabaw.

Innych pytań nie zgłoszono.

Ad.12. Zakończenie.

W  związku  z  wyczerpaniem   porządku  obrad  oraz  brakiem  innych  głosów

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak
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