
Protokół  Nr XXII/2008
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 28 sierpnia  2008 roku
w godz. od 1630 do 1900

W sesji  uczestniczyło  12  radnych (ustawowo 15  radnych)  nieobecni  radni: 
Irena Rozwora, Marian Łuczak oraz  Leszek Dajewski – lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto  w  sesji  uczestniczyli:  Burmistrz  Borku  Wlkp.  –  Marian  Jańczak, 
Skarbnik  Gminy  –  Mirosława  Kozłowska,  kierownicy  jednostek 
podporządkowanych, dyrektorzy szkół radni powiatu gostyńskiego oraz sołtysi - 
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 11 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 XXI sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie,

b) wsparcia  finansowego  projektu  „Renowacja  Bazyliki  na  Świętej  Górze  
w Gostyniu i renowacja otoczenia zespołu zabytkowego”,

c) powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n.      
    „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki   
    odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM   
    wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą  
    w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”,

d) ustalenia  dodatkowego  zadania  realizowanego  w  2008  roku  z  Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
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e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjne
go  Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013,

f) zmian budżetu i w budżecie,

g) zaciągnięcia  zobowiązań  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  
w uchwale budżetowej na 2008 rok,

h) zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 4087P na terenie gminy Borek Wlkp. 
do kategorii dróg gminnych,

i) zmiany  w  Regulaminie  przyznawania  nagród  dla  nauczycieli  szkół  
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp.,

j) zmiany  w  Regulaminie  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

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

Po  czym  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  mają  uwagi  do 
przedstawionego harmonogramu.

Nikt z radnych  nie zgłosił zastrzeżeń, w związku z powyższym przystąpiono do 
jego realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się 
z treścią protokołu przed sesją.
Po czym zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do protokołu z XXI sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady głosowało 11 radnych, nikt nie był 
przeciwny i  nikt  nie wstrzymał się  od głosowania (nieobecny radny Andrzej 
Kubiak).

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
Obecny radny Andrzej Kubiak.

Sprawozdanie nie zostało złożone ze względu na nieobecność radnych.
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Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady zgłosił zapytania dotyczące:
1) braku oznakowania na zjeździe z obwodnicy w kierunku Koźmina,
2) utrudnionego  zjazdu z  obwodnicy  w kierunku Borku Wlkp.  samochodów 

ciężarowych,
3) na skrzyżowaniu ul.  Powstańców Wlkp. z ul. Droga Lisia brak łagodnego 

zjazdu (ok. 15 cm w jednym miejscu)

Radny Marek Rożek zgłosił  nierówność występującą na skrzyżowaniu na ul. 
Rynek z ulica Kilińskiego.

Ad.6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie
Wiceprzewodniczący  Rady  Mieczysław  Kowalski   przedstawił  projekt 

uchwały w powyższej sprawie.
Burmistrz poinformował, że jeżeli zostaną spełnione określone warunki będzie 
utworzony  ZAZ  w  Leonowie.  W  zakładzie  tym  zostanie  zatrudnionych  co 
najmniej 35 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
oraz ok. 12 osób obsady administracyjnej.

Radny  Tadeusz  Jańczak  zapytał  kto  żąda  takich  form  zabezpieczeń 
wymienionych w uchwale.
Burmistrz wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski, dodał także, że wszystkie warunki 
zostaną zapisane w umowie.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z  powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXII/  162 /2008  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b) wsparcia finansowego projektu „Renowacja Bazyliki na Świętej Górze 
w Gostyniu i renowacja otoczenia zespołu zabytkowego”

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.

Wicestarosta  Powiatu  Janusz  Sikora  poinformował,  że  udział  własny  
w inwestycji  wynosi   15%,  w związku z  tym  iż  przekracza  to  możliwości 
Ojców  Filipinów  ks.  Superior  zwrócił  się  o  wsparcie  finansowe  do  władz 
samorządowych.  Samorządy  naszego  powiatu  oraz  samorządy  województwa 
odpowiedziały pozytywnie na w/w apel .
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Radny  Jan  Wachowski  poinformował,  że  kwota  deklarowana  w  projekcie 
uchwały nie zgadza się z tym co przeczytał w „Życiu Gostynia”, gdzie  pisało, 
że ma to być kwota 2,50 zł na jednego mieszkańca co roku w latach  2010- 
2013.
Burmistrz  wyjaśnił,  że  Gmina  Borek  Wlkp.  deklaruje  co  roku  kwotę  
w wysokości 20.000 zł.

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z powyższym do projektu 
przedstawionej uchwały należy dopisać wyraz „rocznie”.
Za  przedstawioną propozycją głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały po wprowadzonej 
poprawce.

Radny Marek Rożek uważa, że należy wykreślić  § 2 „Wysokość środków na 
wsparcie projektu, o którym mowa w § 1 określać będą uchwały budżetowe  
w poszczególnych latach.”, ponieważ ten zapis może oznaczać, że Gmina Borek 
Wlkp. deklaruje 80.000 zł.

Wicestarosta  Powiatu  Gostyń  Janusz  Sikora  stwierdził,  że  Powiat  Gostyń 
deklaruje kwotę do 75 tys. zł rocznie.

Po czym radny Marek Rożek proponował zapis „Gmina Borek Wlkp. deklaruje 
80 tys. zł przez okres 4 lata”.

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że twórcą projektu uchwały w powyższej sprawie 
był Radca Prawny Mieczysław Klupczyński.
W związku z powyższym radny Marek Rożek wycofał swój wniosek.

Innych  wniosków  nie  zgłoszono,  w  związku  z  tym  Przewodniczący  Rady 
zarządził głosowanie projektu uchwały po wprowadzonej poprawce.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXII/  163 /2008  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c) powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n.      
    „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki   
    odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM
    wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą 
    w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”
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Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Mieczysław Kowalski.
Następnie  Kierownik  Referatu  Ochrony Środowiska –  Mirosław Twardowski 
poinformował,   że  w  związku  z  planowanym  wypełnieniem  Składowiska 
Odpadów  Komunalnych  w  Karolewie  do  2012r.  oraz  brakiem  możliwości 
pobudowania  dalszych  kwater,  Gmina  Borek  Wlkp.  przystępuje  zgodnie  
z  Wojewódzkim  Planem  Gospodarki  Odpadami  do  planowanego  Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach.
Szczegółowe warunki  przystąpienia  do  zadania  związanego z  budową ZZO  
w Jarocinie określa porozumienie.

Radny  Andrzej  Kubiak  zapytał  dlaczego  nie  można  rozbudować  Gminnego 
Składowiska  w  Borku  Wlkp.  Radny  stwierdził,  że  nie  zgadza  się  
z przedstawionym projektem.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Mirosław Twardowski  wyjaśnił,  że 
Gmina  Borek  Wlkp.  nie  otrzyma  pozwolenia  na  budowę  na  rozbudowanie 
istniejącego składowiska. Dodał również, że koszt budowy nowego wynosi ok. 
60 mln zł, aby otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych musi być powyżej 
150  tys.  mieszkańców.  Gmina  Borek  Wlkp.  nie  jest  wstanie  spełnić  tych 
warunków  i  zgodnie  z  Wojewódzkim  Planem  Gospodarki  Odpadami 
przydzielono  nas  do  planowanego  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów  
w Witaszyczkach.

Burmistrz  dodał,  że  do  roku  2013  mamy  tylko  zezwolenie  na  składowanie 
odpadów w naszym składowisku.

Innych  wniosków  nie  zgłoszono,  w  związku  z  tym  Przewodniczący  Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXII/  164 /2008  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

d) ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2008 roku z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  10  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny,  
2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
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Uchwała  Nr  XXII/  165 /2008  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

e) zmiany uchwały przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  Gminy 
Borek Wlkp. na lata 2007-2013

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXII/  166 /2008  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

f) zmian budżetu i w budżecie

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  rozbieżności  pomiędzy  projektem 
przedstawionym na posiedzeniu Komisji Rady, a obecnym projektem dotyczą 
zadania w Bruczkowie oraz usunięcie poboczy przy drodze w Zalesiu.
Żadnych  uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXII/  167 /2008  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

g) zaciągnięcia  zobowiązań o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  
w uchwale budżetowej na 2008 rok

Wiceprzewodniczący  Rady  Mieczysław  Kowalski  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Nikt zastrzeżeń nie zgłosił, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXII/  168 /2008  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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h) zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 4087P na terenie gminy Borek 
Wlkp. do kategorii dróg gminnych

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Radny Marek Rożek zapytał kto jest właścicielem drogi przy parku w Karolewie 
oraz drog przy osiedlu.
Burmistrz wyjaśnił, że są to drogi gminne.

Przewodniczący Rady dodał, że jest to ciąg dróg gminnych na budowę, których 
Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Sołtys  wsi  Karolew  zgłosił  obawy  mieszkańców  Karolewa  dotyczące 
wzmożonego ruchu drogowego po wybudowaniu drogi od stacji CPN poprzez 
Osiedle  600 lecia,  Karolew,  do  drogi  w kierunku Koźmina  i  zamknięciu  ul. 
Zdzieskiej.

Przewodniczący Rady stwierdził, że stan techniczny wskazanej drogi jest bardzo 
zły. Dodał,  że należy ubiegać się o jej  budowę i dofinansowanie kosztów ze 
środków pozabudżetowych.

Radny  Powiatu  Gostyńskiego  Grzegorz  Marszałek  stwierdził,  że  niepokój 
mieszkańców budzi  słowo „obwodnica   do  Koźmina”.  Radny  zaproponował 
wysunięcie obwodnicy poza Borek Wlkp. i Karolew, ponieważ pomysł, aby cały 
transport do Koźmina skierować przez Karolew nie jest dobry. 

Innych uwag nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXII/  169 /2008  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

i) zmiany  w  Regulaminie  przyznawania  nagród  dla  nauczycieli  szkół  
i przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Mieczysław Kowalski.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXII/  170 /2008  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

7



j) zmiany  w  Regulaminie  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Nikt  zastrzeżeń  nie  zgłosił,  wobec  czego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała  Nr  XXII/  171 /2008  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie  Wicestarosta  Powiatu  Janusz  Sikora  przedstawił  następujące 
informacje:
1) został  ogłoszony  konkurs  na  dyrektora  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  

w Gostyniu,
2) stypendia dla uczniów, słuchaczy i studentów,
3) trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat Powiatu Gostyń,
4) DPS Zimnowoda- końcowy etap montażu windy,
5) DPS Rogowo – zakup nowego samochodu,
6) Szpital w Gostyniu – złożono wniosek o zakup tomografu i ultrasonografu,
7) budowa chodnika w Bruczkowie - dnia 12 września br. odbędzie się przetarg.
Do przedstawionych informacji nikt uwag nie zgłosił.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił następujące informacje:
1) Urząd Miejski w Borku Wlkp. otrzymał certyfikat ISO 9001-2001,
2) Wszyscy radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 

2008 roku,
3) Urząd zatrudnił nowego Radcę Prawnego – Mieczysława Klupczyńskiego.

Sołtys wsi Dąbrówka zapytał o jakie środki przy zmianie dachu mogą ubiegać 
się właściciele dachów pokrytych eternitem.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 
dofinansowanie wymiany eternitu jest stosowne do powierzchni dachu:
 do 250m2                 - 2 tys. zł
od 250 m2 – 500m2   - 3 tys. zł
powyżej 500 m2           - 4 tys. zł.
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Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  stosowne  środki  są  zabezpieczone  
w budżecie na ten rok.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że jest regulamin przyznania 
środków na wymianę eternitu, jednak nie wszyscy będą mogli z tych środków 
skorzystać, ponieważ nie wszyscy złożyli informację o wyrobach zawierających 
azbest i miejscu ich wykorzystania.

Następnie  sołtys  wsi  Dąbrówka  podziękował  Komendantowi  Miejsko  – 
Gminnemu ZPOSP w Borku Wlkp. – Grzegorzowi Marszałkowiski za wycinkę 
drzewa w Dąbrówce, które zagrażało bezpieczeństwu.

Radny Marek Rożek wnioskował o usunięcie suchych konarów przy drodze do 
Koszkowa od skrzyżowania w kierunku Gostynia. 

Radny  Jan  Wachowski  zapytał,  czy  można  ubiegać  się  o  środki   z  w/w 
programu, jeżeli eternit został już zdemontowany.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  wyjaśnił,  że  środki  finansowe 
przyznawane są na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest. Dodał 
także,  że   na  dzień  dzisiejszy  każdy  kto  zdjął  już  eternit  nie  będzie  mógł 
skorzystać z tych środków.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.9. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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