
Załącznik 
Do uchwały Nr IV/  14   /2011 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 20 stycznia 20011r.

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr IV/ 14  /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 stycznia 
2011  roku   w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Burmistrza  
Borku Wlkp.

Pani Zofia Naglak pismem z dnia 03 stycznia 2011 roku skierowała do Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. prośbę o wyjaśnienie braku działań ze strony Burmistrza 
Borku Wlkp. w jej sprawie.

Przedmiotem wcześniej złożonych pism były następujące sprawy:
1) brak oświetlenia na słupie przy posesji,
2) niepobudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do posesji,
3) niepobudowanie instalacji gazowej do posesji.

Rada  Miejska  po  zapoznaniu  się  z  materiałami  w  powyższej  sprawie  oraz 
uzyskaniu wyjaśnień ze strony Burmistrza Borku Wlkp. stwierdza, co następuje:
W sprawie braku reakcji na pisma.

Na  pismo  z  dnia  26  lutego  2010  r.  w  sprawie  oświetlenia  ulicznego 
Burmistrz Borku Wlkp. udzielił odpowiedzi pismem Nr OŚGK 7044/7/2010  
z dnia 15 marca 2010 roku. 

Na  pismo  złożone  dnia  26  października  2010  r.  w  sprawie 
zwodociągowania  i  zgazyfikowania  posesji,  Burmistrz  Borku  Wlkp.  udzielił 
szczegółowej ustnej odpowiedzi pani Zofii Naglak.

W  kontekście  pozostałych  spraw  zawartych  w  piśmie  Rada  Miejska  
Borku  Wlkp.  stwierdza,  że  Gmina  realizując  swoje  zadania  w  zakresie: 
oświetlenia  ulic,  sieci  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej  kieruje  się 
zasadnością  zarówno  społeczną  jak  również  ekonomiczną  wydawanych 
środków publicznych.
Posesja pani Zofii Naglak jest oddalona średnio  około 800m od połączeń z tymi 
mediami.  
Z  przeprowadzonych  obliczeń  szacunkowych  wynika,  że  zainstalowanie 
dodatkowej linki w celu oświetlenia drogi przy posesji wynosiłoby  30.000,00zł, 
doprowadzenie  wody  do  wskazanej  posesji  kosztowałoby  120.000,00zł,  
a kanalizacji sanitarnej 208.000,00zł.
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Biorąc  powyższe  koszty  pod  uwagę  oraz  fakt  że,  Gmina  Borek  Wlkp.  
w  pierwszej  kolejności  realizuje  zadania  o  szerszym  zasięgu  społecznym, 
inwestycje,  o  które  wnioskuje  pani  Zofia  Naglak  są  ekonomicznie 
nieuzasadnione.

Oświetlenie  uliczne w gminie  Borek Wlkp. realizowane jest  etapowo.  
W pierwszej kolejności oświetlane są drogi o najwyższym natężeniu dla ruchu 
pieszego.  W  chwili  wygospodarowania  nadwyżki  budżetowej  zostanie 
opracowana  niezbędna  dokumentacja  projektowa  na  zainstalowanie  lampy 
oświetleniowej. 

Posesja  zamieszkała  przez  panią  Zofię  Naglak  jest  własnością  PKP.  
Z ubolewaniem stwierdza się,  że PKP w minionym okresie nie przystąpił do 
Społecznych Komitetów Budowy Linii Wodociągowej i Sieci Gazowej oraz nie 
uczestniczył w kosztach, co było konsekwencją niepobudowania tych sieci. 

Jednocześnie  przypominamy,  że  każdy  właściciel  nieruchomości  bądź 
użytkownik jest zobowiązany postępować z nieczystościami ciekłymi i stałymi 
zgodnie  z  Regulaminem utrzymania  czystości  i  porządku   na  terenie  gminy 
Borek Wlkp. tj. posiadać szczelne szambo dostosowane do potrzeb własnych.

Przystępując do opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi 
Skoków odstąpiono od budowy przyłącza do posesji zamieszkałej przez panią 
Zofię Naglak, ze względu na dużą odległość od wsi i koszty z tym związane. 
Koszty te stanowiły 11% całkowitej wartości inwestycji.

Przedstawione  przez  skarżącą  przykłady  podłączenia  się  do  sieci 
wodociągowej  czy  kanalizacyjnej  budynków  w  Zalesiu  i  Borku  Wlkp. 
należących do PKP wynikają z faktu, że linia główna przebiega w pobliżu tych 
budynków,  a  Gmina  nie  ponosiła  dodatkowych  kosztów.  Natomiast  koszty 
przyłączy do budynków finansowała PKP.

W  związku  z  powyższym  skargę  pani  Zofii  Naglak  należy  uznać  za 
niezasadną.
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