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Protokół  Nr VII/2011  

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 26 maja 2011 roku 

w godz. od 16
00

 do 18
00

 
 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych)  

 Edward Sikorski – mandat wygasł  

-  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 i dyrektor przedszkola, radni powiatowi 

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 14 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 VI sesji Rady Miejskiej.  

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

6. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia statutów sołectw Gminy Borek Wlkp. oraz statutu Osiedla  

Borek Wlkp., 

b) określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy na 

dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni dla budynków 

mieszkalnych na terenie gminy Borek Wlkp. 

c) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 

Gminy Borek Wlkp., 

d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski, 

e) przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Poznaniu, 

f)  przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Poznaniu, 
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g)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych   

     w Wycisłowie, 

h) wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych   

w Gminie Borek Wlkp., 

i) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 

opiekunami, 

j) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

 

8.  Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

9.  Wolne głosy i wnioski.  

10. Zakończenie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniach Komisji  

Rady Miejskiej z projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy 

Borek Wlkp. oraz statutu Osiedla Borek Wlkp. wykreślono statut Osiedla  

Borek Wlkp.  

Po czym zapytał czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku sesji. 

Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek sesji po wprowadzonej 

zmianie: 

 

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia statutów sołectw Gminy Borek Wlkp.  

b) określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy na 

dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni dla budynków 

mieszkalnych na terenie gminy Borek Wlkp. 

c) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 

Gminy Borek Wlkp., 

d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski, 

e) przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Poznaniu, 

f)  przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Poznaniu, 

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych   

     w Wycisłowie, 

h) wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych   

w Gminie Borek Wlkp., 

i) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 

opiekunami, 
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j) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie przedstawionego porządku obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad VII sesji głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady. 

 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 

możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją. Następnie zapytał czy 

radni zgłaszają uwagi do protokołu. 

Nikt uwag nie zgłosił.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady  prosił o przegłosowanie jego 

przyjęcia. 

Za przyjęciem protokołu z VI sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

 

Powyższe sprawozdanie złożył Wicestarosta – Janusz Sikora,  

Przedstawił następujące informacje: 

- szpital w Gostyniu – zawarta została umowa dzierżawy gruntu pod budowę 

ośrodka nefrologicznego w zakresie dializoterapii i nefrologii, 

- został ogłoszony przetarg na modernizację szpitala (blok operacyjny) 

 

- szkoły – trwają prace przy modernizacji budynków Zespołu Szkół 

Rolniczych  w Grabonogu, 

 

- działa Punkt Pośrednictwa Pracy w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 (stary 

ośrodek zdrowia),  

 

- trwa realizacja programu „Młodzi specjaliści” w ramach programu: Kapitał 

Ludzki”, 

 

- DPS w Zimnowodzie – jest przygotowana dokumentacja na zakup 

samochodu, 

 

- Bruczków – będzie dokończona droga,  

 

- Strumiany – plac budowy będzie przekazany w najbliższym tygodniu, 
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- wpłynął uzasadniony wniosek na budowę ścieżki pieszo – rowerowowej  

w kierunku ogródków działkowych w Borku Wlkp. – wnioskował do Rady 

Miejskiej o dofinansowanie realizacji tego zadania przez Gminę, 

 

- udzielono dotację na prace konserwatorskie dla Parafii Borek Wlkp.  

w wysokości 35 tys. zł,   

 

- udzielono także dotacji dla organizacji pozarządowych: Ochotnicza Straż 

Pożarna  - 6 tys. zł, Stowarzyszenie Zalew Jeżewski  2 tys. zł i Klub 

Jeździecki „Dżamajka 2 tys. zł.  

Wicestarosta zaprosił wszystkich samorządowców na Turniej samorządowy 

organizowany w najbliższą sobotę w Poniecu. 
 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

 

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

         

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Radny Tadeusz Ratajczak zgłosił następujące zapytania: 

1) rozpatrzenia innej drogi dojazdowej  z obwodnicy Borku Wlkp. do BIOPAL, 

2) budowy chodnika przy drodze od Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury  

w Borku Wlkp. do Przedszkola w Karolewie. 

 

Innych zapytań nie zgłoszono. 

 

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) przyjęcia statutów sołectw Gminy Borek Wlkp. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 

pozytywną opinię do przedstawionego projektu. 

Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr VII/ 34 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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b) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na 

dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla 

budynków mieszkalnych na terenie gminy Borek Wlkp. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady –Tomasz Szczepaniak.  

Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że  

w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu należy 

podjąć uchwałę w przedstawionej formie. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 

pozytywną opinię do przedstawionego projektu. 

 

Pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr VII/ 35 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

c) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących 

własności Gminy Borek Wlkp. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady – Andrzej Kubiak.  

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 

pozytywną opinię do przedstawionego projektu. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr VII/ 36 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski, 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Po czym Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 

pozytywną opinię do przedstawionego projektu. 
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Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr VII/ 37 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

e) przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Poznaniu 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 

pozytywną opinię do przedstawionego projektu. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski przedstawił 

na mapie wymienione w projekcie uchwały nieruchomości. 

 

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr VII/ 38 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

f) przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Poznaniu 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Tomasz Szczepaniak. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 

pozytywną opinię do przedstawionego projektu. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski przedstawił 

na mapie wymienione w projekcie uchwały nieruchomości. 

 

Żadnych zastrzeżeń nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr VII/ 39 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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g)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych   

     w Wycisłowie 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  

w w/w sprawie. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 

pozytywną opinię do przedstawionego projektu. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

poinformował, że właściciele nieruchomości wyrażają zgodę na ich zbyt  

w kwocie 5 zł/m2,  ponadto przedstawił na mapie wymienione w projekcie 

uchwały nieruchomości. 

 

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr VII/ 40 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

k) wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych   

w Gminie Borek Wlkp. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady- 

Tomasz Szczepaniak. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 

pozytywną opinię do przedstawionego projektu. 

 

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr VII/ 41 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w  w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

i) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady – Andrzej Kubiak.  

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 

pozytywną opinię do przedstawionego projektu. 

 

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr VII/ 42 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w  w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

j) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady- 

Tomasz Szczepaniak. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 

pozytywną opinię do przedstawionego projektu. 

 

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr VII/ 43 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w  w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

Na zapytanie radnego Tadeusza Ratajczaka wyjaśnień udzielił Burmistrz:  

 

Ad. 1) Gmina rozpoczęła procedurę przejmowania tzw. drogi kolejowej (na 

koszt Gminy wykonano projekt podziału gruntu, co było podstawą do przejęcia 

gruntów, jednak do dnia dzisiejszego nie wykonano tego zadania ze względu na 

procedurę ze strony zarządu spółki PKP). 

 

Radny Tadeusz Ratajczak zapytał jaka jest szansa aby do tej pory wybudowania 

wskazanej drogi pojazdy ciężarowe puścić ulicą Konopnicką. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie wiadomo jeszcze jaki będzie to duży ruch 

samochodów do „BIOPALIW” w Borku Wlkp., nasilony ruch może być tylko  

w okresie żniw. 

 

Ad. 2) Burmistrz stwierdził, że do końca kadencji wszystkie drogi powinny być 

wyremontowane, również ta droga przy Przedszkolu Samorządowym  

w Karolewie wraz z chodnikiem od ul. Gogulskiego do ul. Pogorzelskiej – 

zadanie planowane na rok 2013/2014. 

 

Innych zapytań brak. 
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Ad.9. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że w miesiącu czerwca 

planowane są trzy sesje Rady Miejskiej i tak:  

1) w dniu 16.06 sesja absolutoryna, 

2) w dniu 25.06  tj. sobota  sesja uroczysta,  

3) w dniu 30.06.br  o godz. 14.00 - IX sesja. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 

Tadeusz Ratajczak poinformował, że w dniu 31 maja br. o godz. 15.00 odbędzie 

się posiedzenie wyjazdowe Komisji zgodnie z planem pracy. 

 

Radny Leszek Dajewski wnioskował o oznaczenie miejscowości Karolew 

tabliczkami z numerami budynków. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek jest uzasadniony, nie tylko dla 

Karolewa ale także w miejscowości Strumiany, Trzecianów osoby obce mają 

problem z odszukaniem poszczególnych nr domów. 

 

Sołtys wsi Dąbrówka – Sylwester Celka wnioskował o przeprowadzenie 

uzgodnień z właścicielami gruntów pod budowę tzw. ronda w Ustroniu oraz 

placu zabaw w Dąbrówce. 

 

Burmistrz poinformował, że w tym temacie udzieli odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny Romuald Gawroński wnioskował o uporządkowanie nie ogrodzonej 

części parku w Karolewie. 

Burmistrz wyjaśnił, że raz w tygodniu Gmina zobowiązała się do utrzymania 

czystości i porządku w  tej części parku. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.10. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył VII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady 

 

Wiesława Wójcik     Roman Kręciołek 

 


