
Protokół  Nr XV/2019

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 12 grudnia 2019 roku

w godz. od 1600 do 1810

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych)  

Obecni:

Andrzejak Radosław, Chałupniczak Leszek, Dopierała Michał,  Gałczyński Jacek, Gawroński

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

Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

Nieobecni radni: Florczyk Damian oraz Kędzia Piotr 

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.

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV 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:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2020 – 2025;

2) uchwały budżetowej na rok 2020;

3) planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2020;
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4) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. na 2020 rok;

5) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

na rok 2020;

6) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

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

9. Wolne głosy, wnioski i informuje.

10. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Burmistrza do porządku sesji

wprowadzone zostają projekty uchwał w sprawie: 

1) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 roku;

2) zmian budżetu i w budżecie na rok 2019.

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.

Wynik głosowania imiennego:

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

Gawroński Romuald,  Jędrosz Róża, 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 przedstawił porządek sesji po wprowadzonej zmianie:

Punkty od 1 do 7– bez zmian

Podpunkty: od 1) do 6)  bez zmian
7) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 roku;
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8) zmian budżetu i w budżecie na rok 2019
Pkty od 8 do 10 bez zmian

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem porządku sesji po wprowadzonej zmianie głosowało 13 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, 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 XIV sesji Rady Miejskiej.

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

z XIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 listopada 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 XIV sesji Rady głosowało 13 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, Kubiak Andrzej, Jędrosz Róża, Malicki Roman, Osowicz Artur, 

Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Radni powiatu byli nieobecni na sesji.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

W/w sprawozdanie złożył Burmistrz , stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Zapytań również  brak. 

Ad. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2020 – 2025

Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie. Następnie przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie WPF

Gminy Borek Wlkp., która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po  czym  przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  opinię  Komisji  

o projekcie WPF na lata 2020-2025:

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Osowicz Artur – opinia pozytywna,

b) przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – Elżbieta Wojciechowska – opinia

pozytywna,

c)  Przewodniczący  Komisji  Finansów,  Rozwoju  Gospodarczego  i  Obszarów Wiejskich  –

Radosław Andrzejak – opinia pozytywna.

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska przedstawiła  wykaz planowanych przedsięwzięć

Gminy Borek Wlkp. w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych.

W dalszej części Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym WPF.

Burmistrz wyjaśnił, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest tak skonstruowana, aby gmina

mogła się równomiernie rozwijać. Zadania, które są bardzo kosztowne zostały podzielone na

kilka etapów. Przykładem jest inwestycja na ulicy Zdzieskiej i Koźmińskiej w Borku Wlkp.,

która jest rozłożona na trzy lata. Koszt Gminy tego zadania to kwota 1.800 tys zł, natomiast

całkowity koszt może przekroczyć 4 miliony zł (składa się na to: kanalizacja, linia średniego

napięcia  (w  ziemi),  nowe  oświetlenie,  chodniki  i  nawierzchnia).  Ponadto  rozłożona  jest
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również  na  kilka  lat  inwestycja  związana  z  wymianą  „tafli”  rynku.  Wszystko  jest  tak

zaplanowane aby mogły trwać inwestycje drogowe na innych ulicach czy wioskach.

Radna Elżbieta Wojciechowska zapytała, czy w planowanej podwyżce wynagrodzeń są ujęci

pracownicy administracyjni szkół.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  założeniami  Rządu,  najniższa krajowa w 2020 roku ma

wynosić  2600  zł  i  to  jest  jedyny  warunek  jaki  musi  być  spełniony  w  przyszłym  roku.

Burmistrz dodał, że tak kazał zaplanować budżety żeby uwzględnić również podwyżkę dla

pozostałych  pracowników,  jednak  jaką  otrzymają,  to  jeszcze  decyzja  nie  zapadła.  W

pierwszej kolejności musi Rada Miejska podjąć uchwałę, a następnie kierownicy jednostek

podejmą  decyzje,  to  nie  jest  tak,  że  wszystkim  należy  się  po  równo,  kwota  została

zabezpieczona dla wszystkich,  a czy będzie podwyżka i kto ile dostanie to już jest dalsza

część dyskusji.

W tym temacie nikt z radnych głosu nie zabrał.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie  był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od  głosowania.  Protokół  z  przeprowadzonego  głosowania  imiennego  stanowi  załącznik  

nr 8 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XV/ 122 / 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, Jędrosz Róża, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, Osowicz Artur,

 Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena,  Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

2) uchwały budżetowej na rok 2020

Wiceprzewodniczący Rady  Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie. Następnie przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie budżetu

Gminy na rok 2020, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po  czym  przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  opinię  Komisji  

o projekcie budżetu na rok 2020.

str.5/13



a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Osowicz Artur – opinia pozytywna

b) Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – Elżbieta Wojciechowska 

c)  Przewodniczący  Komisji  Finansów,  Rozwoju  Gospodarczego  i  Obszarów Wiejskich  –

Radosław Andrzejak – opinia pozytywna, stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu;

 W dalszej  części  Skarbnik Gminy przedstawiła  uzasadnienie  do projektu budżetu na rok

2020. 

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  przedstawionym  projektem budżetu  na  rok

2020.

Radny  Romuald  Gawroński  poinformował,  że  na  posiedzeniu  wspólnym  Komisji  zadał

pytanie Burmistrzowi na temat sportu, uzyskał odpowiedź, że w 2020 roku wzrosną środki na

sport w stosunku do roku 2019. Według radnego w 2019 roku w projekcie było zaplanowane

142.800  zł,  natomiast  na  2020  rok  zaplanowano  129.000  zł,  po  czym  wnioskował  do

Burmistrza o wyjaśnienie tej sprawy.

Burmistrz  wyjaśnił,  że tak jak powiedział,  kwota wzrasta,  wydatki  na sport  w 2019 roku

wyniosły ponad 700.000 zł,  obecnie  jest  to  przeszło  milion  – łącznie,  w tym są również

inwestycje. „Suma kwot związana z ustawą o sporcie i na konkursy” wyniosła 112.000 zł  

i  30.000 zł na zagospodarowanie terenu ORLIKA i stadionu oraz ok 5.000 zł  na różnego

rodzaju  zajęcia  sportowe.  Obecnie  zostało  to  przebudowane  i  jest  tam kwota  76.000  zł  

i  53.000 zł,  co  daje  kwotę  131.000 zł.  Jeżeli  od  tamtej  kwoty  odejmowaliśmy kwoty na

utrzymanie  to  w roku 2019 było  117.000 zł,  a  w tej  chwili  jest  131.000 zł  czyli  kwota

znacząco  wzrosła.  Zaś  część  środków  przesunięta  jest  pod  konkursy,  aby  wszyscy  mieli

możliwość wystartować.  Ponadto Burmistrz  poinformował,  że jeśli  „Wisła” będzie chciała

może startować do konkursu i całą tę kwotę zabrać, nie tylko „Wisła” również UKS i inne.

Mieszkańcy również zgłaszają różne propozycje  np. fitness.

Następnie głos zabrał radny Andrzej Kubiak, informując, że po analizie WPF oraz projektu

budżetu  na  rok  2020  wnioskuje,  że  wiele  środków  jest  przeznaczonych  na  miasto  

Borek Wlkp., po czym radny zapytał co jest zaplanowane w poszczególnych miejscowościach

poza Borkiem Wlkp. Radny dodał, że na zebraniach sołeckich mieszkańcy zgłaszali  różne

wnioski, czy któreś z nich będą realizowane.
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Burmistrz wyjaśnił, że ”należy zacząć od długów, które trzeba spłacać, w przyszłym roku jest

to  prawie  2.400.000,-  zł.  Cały  czas  tak  organizujemy  funkcjonowanie  Gminy,  aby  nie

zaciągać  większych  długów niż  trzeba  na  spłatę  długów.  Z  bieżących  dochodów Gminy

spłacamy długi,  dokładamy do każdej  spłaty,  a i  tak gmina  się rozwija.  Dlatego w takim

układzie  tak  musimy konstruować budżet  i  WPF aby zabezpieczać  to  co  jest  konieczne  

i  niezbędne.  Przede  wszystkim  trzeba  dbać  o  szkoły,  przedszkola  (z  przedszkoli  można

zrezygnować od razu mamy 3 miliony w budżecie: na drogi, chodniki itp.), jednak z tego co

wiem to chcemy aby było wychowanie przedszkolne, do żłobka też trzeba dokładać pieniądze

i służy całemu społeczeństwu, nie tylko miejscowości Borek Wlkp., lampy również świecą się

w poszczególnych  miejscowościach.  Na wioskach jest  fundusz  sołecki,  który jest  częścią

budżetu  Gminy,  nie  musi  istnieć,  Rada  podjęła  uchwałę  o  utworzeniu  funduszu,  Gmina

otrzymuje  20% dofinansowania  jego  wydatków.  Rada  może  nie  podjąć  takiej  uchwały,  

a zadania zapisać w budżecie Gminy i będzie wówczas wiadomo co na jakiej wiosce jest

wykonywane.  Ostatnio  na  wioskach  wykonano  modernizacje  znacznej  części  dróg,

utrzymanie różnego rodzaju obiektów (częściowo z funduszu sołeckiego, częściowo również

z budżetu Gminy). Podatek – na wioskach jest płacony podatek rolny. Proszę o przeliczenie

wpływów z podatku rolnego w stosunku do wydatków na wioskach, z pewnością na wioski

trafia  więcej  środków niż wpływa podatku. W bieżącym roku dołożyliśmy 550.000 zł  do

modernizacji  dróg powiatowych,  na przyszły  rok również są planowane kolejne  drogi  do

modernizacji.  Wykonane  drogi:  z  Jeżewa  do  Jawor,  z  Borku  Wlkp.  do  Bruczkowa,  

z Bruczkowa do Leonowa. Wykonaliśmy znaczną część dróg gminnych: ul. Droga Lisia –

Lisiagóra  -  Trzecianów,  droga  Bolesławów  –  Leonów.  Zabezpieczone  środki  na  drogę

(kolejny odcinek) Leonów – Bolesławów, droga Bruczków - Skoków do granicy gminy.

Na przyszły rok planowane są kolejne drogi. Nie ma takiej sytuacji, że ktoś jest pomijany.

Jeżeli  jakaś wioska uważa,  że  czegoś nie dostała  to niech powie, czego nie dostała,  a ja

powiem ile i co dostała, może za  mało, dlatego rozumiem również intencje radnego Andrzeja

Kubiaka, każdy walczy o swoje, jednak po kolei. W WPF są podane główne zadania i to na

kilka  lat,  zaś  zadania  roczne,  mam notes  w którym  mam  zanotowane  wszystkie  zadania

zgłaszane przez radnych aż do 2023 roku, w przypadku Zalesia jest ujęte wszystko, to o czym

była  mowa  na  zebraniu  sołeckim,  jednak  nie   wiadomo   kiedy  będą  realizowane.  Dziś

podejmowana jest uchwała budżetowa na rok 2020, ale prawdopodobnie już w styczniu będą

zmiany do uchwały. Już na dzień dzisiejszy wiem o zadaniach, które są zaplanowane, a nie

będą  realizowane.  Jest  wyznaczony  kierunek,  są  zawarte  pewne  umowy  i  są  tak
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skonstruowane  finansowania.  Strategiczną  inwestycją  jest  ul.  Zdzieska,  ponieważ  tam

kanalizacja wisi w powietrzu i oby ten przyszły rok wytrzymała, wymiana nawierzchni też ma

dofinansowanie. Rynek będzie również robiony etapami. Musimy ratować te drogi, które są.”

Radny Romuald Gawroński wnioskował o oświetlenie w parku w Karolewie. 

Burmistrz poinformował, że park w Karolewie nie jest gminny, został nam tylko użyczony,

przymierzyłem  się  już  do  tego  zadania.  Oświetlenie  musiałoby  być  od  podstaw  nowe.

Burmistrz poinformował, że ten temat ma na uwadze, jednak nie jest to takie proste, musi być

pozwolenie konserwatora zabytków, który może nakazać założenie lamp bardzo drogich. 

Innych uwag nie zgłoszono.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  przyjęcia  uchwały

budżetowej na rok 2020.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie  był przeciwny i nikt nie wstrzymał się

od  głosowania.  Protokół  z  przeprowadzonego  głosowania  imiennego  stanowi  załącznik  

nr 12 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XV/  123 / 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, Jędrosz Róża, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, Osowicz Artur, 

Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

3) planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. 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:

1)  Rewizyjna – opinia pozytywna;

2) Oświaty i Spraw Społecznych – opinia pozytywna;

3) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich – opinia pozytywna;
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Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie  wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 14

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XV/  124 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, Osowicz Artur, 

Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

4) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. na 2020 rok

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.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie  wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XV/  125 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, Osowicz Artur,

Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta
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5) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  na  rok  2020  oraz  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania

Narkomanii 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:

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 13 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 XV/  126 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, Osowicz Artur,

Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

6) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

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 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie  wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 20

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIV / 127 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

Gawroński Romuald, Kubiak Andrzej, Jędrosz Róża, Malicki Roman, Osowicz Artur, 

Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

7) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 roku

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Uzasadnienie do projektu przedstawiła Skarbnik Gminy.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie  wstrzymał się

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

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XV/  128 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, Osowicz Artur,

Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

8) zmian budżetu i w budżecie na rok 2019

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej

sprawie.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem.

Uwag nie zgłoszono.
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie  wstrzymał się

od głosowania. Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 24

do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XV/  129 / 2019 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Wynik głosowania imiennego:

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

Gawroński Romuald, Jędrosz Róża, Kubiak Andrzej, Malicki Roman, Osowicz Artur,  

Pawlak Tomasz, Przybylak Magdalena, Szczepaniak Tomasz, Wojciechowska Elżbieta

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

Brak interpelacji i zapytań na poprzedniej sesji.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.

Radny Michał Dopierała wnioskował o wystosowanie pisma do Starostwa 

Powiatowego w Gostyniu o rozpatrzenie możliwości zwiększenia przepustowości i 

usprawnienia komunikacji na drodze powiatowej – ul. Dworcowa w Borku Wlkp. 

Radny zwrócił uwagę na bardzo duże utrudnienia w ruchu drogowym na wskazanej drodze 

wynikające ze stałego parkowania  samochodów osobowych.

Ponadto radny Michał Dopierała apelował o zajęcie się problemem palenia śmieci w mieście 

(plastikowych butelek).

Radna Elżbieta Wojciechowska zapytała, czy na ul. Zdzieskiej można postawić kosz na psie

odchody.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  jeśli  zarządcę  tej  drogi  powiadomimy,  że  my kupimy ten  kosz to

wyrazi zgodę na jego postawienie. Możemy wniosek przyjąć i zająć się tym.

Innych pytań nie zgłoszono.
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Ad.10. Zakończenie.

W tym punkcie Przewodniczący Rady z okazji zbliżających się Świąt życzył wszystkim 

zdrowych, spokojnych i  rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności 

w NOWYM 2020 ROKU.

W  związku  z  wyczerpaniem   porządku  obrad  oraz  brakiem  innych  głosów

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak
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