Protokół Nr XIV/2019
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 26 listopada 2019 roku
w godz. od 1600 do 1700
W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych)
Obecni:
Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał, Gałczyński Jacek, Gawroński
Romuald, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Jędrosz Róża, Malicki Roman, Osowicz Artur,
Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta
Nieobecny radny: Florczyk Damian
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 XIII sesji Rady Miejskiej.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
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1) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.
2) ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych;
3) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
4) zmian budżetu i w budżecie na rok 2019.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
8. Zakończenie.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Burmistrza do porządku sesji
wprowadzony zostaje projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat oraz trybu ich pobierania.
Po czym zapytał czy są inne uwagi do porządku sesji.
Innych uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie przyjęcia wniosku.
Za

przyjęciem

wniosku

głosowało

13

radnych,

nikt

nie

był

przeciwny

i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Tomasz Szczepaniak).
Wynik głosowania imiennego:
Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał, Gałczyński Jacek,
Gawroński Romuald, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Jędrosz Róża, Malicki Roman, Osowicz
Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Wojciechowska Elżbieta
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji po wprowadzonej zmianie:
Punkty od 1 do 5 – bez zmian
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Podpunkty:
1) zmian budżetu i w budżecie na rok 2019
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.
3) ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych;
4) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu
ich pobierania.
Pkty od 6 do 8 bez zmian
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za

przyjęciem

wniosku

głosowało

14

radnych,

nikt

nie

był

przeciwny

i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Wynik głosowania imiennego:
Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał, Gałczyński Jacek,
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 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad z XIII sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu
z XIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 października 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.
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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, Gawroński Romuald,
Gałczyński Jacek, 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.
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie wpłynęła żadna interpelacja.
Zapytań również brak.
Ad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu i w budżecie na rok 2019
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie.
Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem.
Radny Michał Dopierała poinformował, że samochód strażacki, który ma być zakupiony jest
już trzeci raz wystawiony do przetargu, jest bez napędu oraz osprzętu, rocznik 1993. Do
zakupu samochodu dojdą jeszcze dodatkowe opłaty, remonty, opłaty strażaków
i ubezpieczenia.
W systemie krajowym powsiadamy dwie jednostki bardzo doposażone OSP w Borku Wlkp.
i Karolewie. Na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej z budżetu przeznacza się rocznie
168.000 zł, oprócz tego ok. 16.000 zł na rożne imprezy okolicznościowe.
Radny chciał znać opinię Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Borku Wlkp., także
w kwestii „celowości zakupu tego auta”. Kiedy odbyło się posiedzenie zarządu i czy wszyscy
członkowie zarządu byli obecni i podjęli taką decyzję. Co na to komisja rewizyjna tegoż
zarządu.
Radny stwierdził, że również OSP Jeżewo w dniu 18 stycznia 2019 roku złożyło do Zarządu
Miejsko- Gminnego OSP wniosek o zakup nowszego auta, co jest uzasadnione ponieważ
str.4/10

od strony Godurowa jest tam cała ściana lasu aż do Łukaszewa.
Radny poinformował, że OSP Zalesie, nie bierze udziału w akcjach pomocy w czasie
wichury w 2016, 2017 i 2018 roku. Radny wnioskował o przeanalizowanie przeniesienia
jednostki z Krajowego Systemu na teren naszej gminy. Radny stwierdził, że nie ma dziś
młodych ludzi, którzy mają czas udzielać się jako ochotnicy straży pożarnej, ponieważ
pracują do późnych godzin poza terenem, a „stare dziadki” nie pojadą samochodami.
Większość pożarów jest pół, sprzętów, lasów i odbywa się przeważnie w dzień.
Radny Radosław Andrzejak wyjaśnił, że OSP Siedmiorogów Drugi również bierze udział w
różnych akcjach.
Radny Michał Dopierała stwierdził, że OSP Siedmiorogów Drugi nie chce samochodu.
Radny Radosław Andrzejak wyjaśnił, że samochodu nie chcą, ponieważ nie jest im
potrzebny.
Radny Romuald Gawroński wnioskował o zakup samochodu, a decyzję gdzie przekazać czy
do Jeżewa, czy Zalesia można podjąć później.
Radna Elżbieta Wojciechowska zapytała jakie są koszty wyposażenia tego samochodu.
Komendant Powiatowy PSP – Tomasz Banaszak wyjaśnił, że pewien sprzęt mona przełożyć z
innego samochodu. Komendant dodał, że rzeczywiście młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą,
jednak w organizowanych kursach coraz więcej młodych członków OSP uczestniczy i je
kończy. Jeśli chodzi o Zalesie, tam jest kilkunastu ratowników, który mogą podjąć działania
ratowniczo -gaśnicze i mieszkają na miejscu.
Radna Elżbieta Wojciechowska zapytała, czy to znaczy, że PSP zajmie się wyposażeniem
samochodu pożarniczego.
Komendant Powiatowy PSP wyjaśnił, że też tak się dzieje, że PSP przekazuje sprzęt, który
uznaje za zbędny, natomiast armatura wodno-pianowa jest przekazywana na podstawie
dotacji.
Radny Michał Dopierała stwierdził, że OSP Jeżewo na samochód, z którego może przełożyć
sprzęt, natomiast Zalesie nie ma z czego.
Komendant Powiatowy PSP dodał, że obecnie przy gaszeniu pół nie wjeżdża się autem na
ściernisko, ze względów bezpieczeństwa i napęd na dwie osie w tym względzie nie jest taki
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niezbędny, lepiej rozwinąć kilka metrów więcej węży, a samochód mieć w bezpiecznej
odległości.
Innych uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 1 radny był przeciwny i 6 radnych wstrzymało
się od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XIV/ 117 / 2019 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego:
Za: Chałupniczak Leszek, Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej,
Malicki Roman, Przybylak Magdalena
Przeciw: Dopierała Michał
Wstrzymał się: Andrzejak Radosław, Gałczyński Jacek, Osowicz Artur, Pawlak Tomasz,
Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.
Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński 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 Socjalnych – opinia pozytywna;
5) 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 6
do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XIV / 118 / 2019 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Wynik głosowania imiennego:
Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał, Gałczyński Jacek,
Gawroński Romuald, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Jędrosz Róża, Malicki Roman, Osowicz
Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta
3) ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak 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 Socjalnych – 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 8
do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XIV / 119 / 2019 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego:
Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał, Gałczyński Jacek,
Gawroński Romuald, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Jędrosz Róża, Malicki Roman,
Osowicz Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz,
Wojciechowska Elżbieta

4) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie.
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Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem, prosząc o opinię
Komisji Rady:
1) Rewizyjna – opinia pozytywna;
2) Oświaty i Spraw Socjalnych – 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 XIV / 120 / 2019 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego:
Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał, Gałczyński Jacek,
Gawroński Romuald, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Jędrosz Róża, Malicki Roman, Osowicz
Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta
5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
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 Socjalnych – 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 12
do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XIV / 121 / 2019 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego:
Za: Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał, Gałczyński Jacek,
Gawroński Romuald, Kędzia Piotr, Kubiak Andrzej, Jędrosz Róża, Malicki Roman, Osowicz
Artur, Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta
Ad. 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
Brak interpelacji i zapytań na poprzedniej sesji.
Ad. 7. Wolne głosy i wnioski.
Radny Andrzej Kubiak podziękował radnym oraz wszystkim obecnym za poświęcony czas,
Komendantowi Powiatowemu PSP za przedstawienie zasadności zakupu samochodu
pożarniczego. Radny dodał, że zawsze był za zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie naszej
gminy. Poinformował, że samochód przedstawiony do zakupu jest w bardzo dobrym stanie
technicznym i będzie służył mieszkańcom. Radny dodał, że jest dumny ze strażaków
ochotników działających w OSP Zalesie. Strażacy OSP Zalesie może nie zawsze biorą udział
w różnego rodzaju uroczystościach, jednak gdy się coś dzieje to nie zdarzyło się aby ta
jednostka nie wyjechała w pełnej obsadzie lub prawie pełnej.
Radny Michał Dopierała dodał, że w gminie Borek Wlkp. są 23 sołectwa, mają jednostki
OSP i wszystkie na swój sposób próbują zaistnieć, pomagać, jednak radny zapytał, „czym
jest

wyjątkowe

Zalesie,

że

wszystko

im

się

należy”.

Ponadto radny Michał Dopierała wnioskował o ustawienie tabliczki z nazwą parku miejskiego
„Park Adama Mickiewicza”.
W tym punkcie Burmistrz poinformował, że jest rozstrzygnięcie przetargu na odbiór
i transport odpadów komunalnych, po czym oświadczył, że nie będzie podwyżki za śmieci.
Przewodniczący Rady potwierdził, że podjęta wcześniej decyzja była słuszna.
Burmistrz potwierdził.
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Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w czwartek odbędzie się posiedzenie
wspólne Komisji, natomiast w dniu 12 grudnia br. jest planowana sesja.
Innych pytań nie zgłoszono.
Ad.8. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem

porządku obrad oraz brakiem innych głosów

Przewodniczący Rady – Tomasz Pawlak zakończył XIV sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Protokołowała

Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik

Tomasz Pawlak
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