
Protokół nr 5/2011  z  posiedzenia
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
odbytego w dniu 25 maja 2011 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zakończenie.

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji – Barbara 
Wawrzyniak.
Przedstawiła porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad.3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

1) przyjęcia statutów sołectw Gminy Borek Wlkp.

Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak poinformowała, że projekty były 
konsultowane z mieszkańcami, wprowadzono zgłoszone, uzasadnione uwagi. 
Sekretarz Gminy dodała także, że z projektu uchwały wycofuje się statut 
Osiedla Borek Wlkp., ponieważ Osiedle nie ma funduszu sołeckiego, nie 
dysponuje także mieniem gminnym. 

Opinia Komisji: pozytywna

2) trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu 
Interdyscyplinarnego  w  Borku  Wlkp.  oraz  szczegółowych  warunków 
jego funkcjonowania.

Kierownik  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak poinformowała, że w związku z wejściem 
w życie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w  rodzinie  nałożono  na  Gminy  obowiązek  tworzenia  zespołów 
interdyscyplinarnych,  których  głównym  zadaniem  będzie  integrowanie  
i  koordynowanie  wszelkich  służb,  jednostek  organizacyjnych,  itp.  oraz 
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Ustawodawca  delegował  upoważnienie  dla  rady  gminy  określenia,  w  formie 
uchwały,  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków  jego funkcjonowania. 

Przewodnicząca Komisji zapytała czy cały zespół będzie pracował społecznie.
Kierownik MGOPS wyjaśniła, że tak.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

3)  określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na 
dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla 
budynków mieszkalnych na terenie gminy Borek Wlkp.

Mirosław Twardowski – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że 
w  związku  z  uwagami  RIO  w  Poznaniu  należy  podjąć  nową  uchwałę  
w zmienionej formie.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. 
Opinia Komisji: pozytywna.

4)  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.

Sekretarz  Gminy  wyjaśniła,  że  projekt  uchwały  dotyczy  udzielenia  dotacji  
z  budżetu  Gminy  Parafii  Rzymsko  –  Katolickiej  p.w.  Pocieszenia  NMP  
w Borku Wlkp. w kwocie 15.000 zł na dalsze prace remontowe  dachu kościoła.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. 
Opinia Komisji: pozytywna.

5) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski

Sekretarz Gminy poinformowała,  że na mocy powyższej  uchwały udziela się 
pomocy  finansowej  w  2011  r.  dla  Gminy  Piaski  w  kwocie
3.000  zł  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  prac  konserwatorskich  
w Klasztorze Świętogórskim.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. 
Opinia Komisji: pozytywna.

6) przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy w Poznaniu
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Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miejskiego  –  Mirosław 
Twardowski  poinformował,  że  projekt  uchwały  dotyczy  nieruchomości  nie 
zabudowanej w obrębie geodezyjnym Karolew przeznaczonej pod:
- boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci, 
- teren komunikacji publicznej (ciąg pieszy)
- miejsca postojowe dla obsługi obiektów i przestrzeni publicznej.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionego 
projektu uchwały. 
Opinia Komisji: pozytywna.

7)  przejęcia  nieruchomości  gruntowych  od  Agencji  Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – Mirosław 
Twardowski poinformował, że projekt uchwały dotyczy nieruchomości nie 
zabudowanej:
 1) stanowiącej drogę o powierzchni 0,2690 ha położonej w obrębie 
geodezyjnym Jeżewo, 
2)  przeznaczonej pod boisko sportowe i plac ćwiczeń dla OSP działka o 
powierzchni 0,6844 ha położonej w obrębie geodezyjnym Bruczków,
3) przeznaczonych pod lokalizację miejsc postojowych dla obsługi obiektów 
przestrzeni publicznej  w obrębie geodezyjnym Jeżewo,  
4) przeznaczonej pod budowę placu zabaw dla dzieci  położonej w obrębie 
Grodnica i Koszkowo.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna.

8)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych  
     w Wycisłowie

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że na mocy powyższej 
uchwały Rada wyrazi zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 
w Wycisłowie przeznaczonych pod drogę. Poinformował także, że właściciele 
nieruchomości wyrażają zgodę na ich zbyt w kwocie 5 zł/m2.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna.

9)  wysokości  opłaty  za wpis do rejestru żłobków i  klubów dziecięcych  
w Gminie Borek Wlkp.
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Inspektor Urzędu Miejskiego ds. oświaty – Tomasz Marszałek poinformował, że 
na mocy powyższej uchwały  ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i  klubów dziecięcych w  Gminie  Borek Wielkopolski  w wysokości  
20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami  
o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  -  zgodnie  z  art.  26  ustawy  z  dnia  
4  lutego  2011r.  o  opiece  nad  dziećmi  do  lat  3  (Dz.  U.  Nr  45,  poz.  235) 
prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków 
i  klubów  dziecięcych.  Wyżej  cytowaną  ustawą  został  nałożony  na  gminy 
obowiązek  prowadzenia  rejestru  żłobków  i  klubów  dziecięcych.  Wpisy  do 
rejestru będą dokonywane na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, 
złożonego przez podmiot  zamierzający  prowadzić  żłobek lub klub dziecięcy. 
Przed  dokonaniem  wpisu  do  rejestru  upoważnieni  pracownicy  Urzędu 
Miejskiego  w  Borku  Wlkp.  dokonują  wizytacji  lokalu  w  celu  ustalenia  czy 
zapewnione  są  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  wychowania  i  opieki  nad 
dziećmi. 

Na podstawie art. 33 tej samej ustawy wpis do rejestru podlega opłacie, 
która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami  
o  minimalnym  wynagrodzeniu,  które  zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady 
Ministrów  z  dnia  5  października  2010r.  w  sprawie  wysokości  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2011r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1288) wynosi 1386,00 zł. 
Gmina  Borek  Wielkopolski  ustaliła  wysokość  opłaty  za  wpis  do  rejestru 
żłobków  i  klubów  dziecięcych  w  kwocie  277,20  zł,  co  stanowi  20% 
minimalnego wynagrodzenia.

Do  dnia  wejścia  w  życie  cyt.  ustawy,  żłobki  jako  zakłady  opieki 
zdrowotnej  podlegały  rejestrowi  zakładów  opieki  zdrowotnej,  prowadzonym 
przez Wojewodę. Zgodnie z nową regulacją organem rejestrowym dla żłobków 
i klubów dziecięcych jest Burmistrz Borku Wlkp. Zadanie to zostało przekazane 
gminie  bez  zagwarantowania  środków  finansowych  na  jego  realizację. 
Zaproponowana  stawka  opłaty  za  wpis  do  rejestru  pozwoli  przynajmniej 
częściowo  pokryć  koszty  ww.  zadania,  a  jednocześnie  nie  będzie  stanowić 
nadmiernego obciążenia dla podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wpisu.

 W  związku  z  powyższym  podjęcie  uchwały  należy  uznać  za 
uzasadnione.

Opinia Komisji: pozytywna

10)  przyjęcia  planu  nadzoru  nad  żłobkami,  klubami  dziecięcymi  oraz 
dziennymi opiekunami

Tomasz  Marszałek  –  inspektor  Urzędu  Miejskiego  zgodnie  z  art.  54 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Burmistrz 
Borku Wlkp. sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym 
opiekunem działającym na terenie Gminy Borek Wlkp. w zakresie warunków 
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i jakości świadczonej opieki. Powyższy nadzór sprawowany jest na podstawie 
planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. 

W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji 
i  funkcjonowaniu  żłobka,  klubu  dziecięcego  lub  sprawowanej  opieki  przez 
dziennego  opiekuna,  Burmistrz  Borku  Wlkp.  prowadzi  czynności  nadzorcze 
także  poza  planem nadzoru,  uchwalanym przez  Radę  Miejską  Borku  Wlkp. 
Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Borku 
Wlkp., które są uprawnione w szczególności do: 
1)  wstępu  na  teren  nieruchomości,  obiektu,  lokalu  lub  ich  części  w dniach  
i  godzinach,  w  których  działalność  jest  wykonywana  lub  powinna  być 
wykonywana; 
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych 
nośników  informacji  oraz  udostępnienia  danych  mających  związek  
z przedmiotem nadzoru; 
3)  dostępu  do  dokumentacji  pracowniczej  osób  zatrudnionych  
w nadzorowanych żłobkach lub klubach dziecięcych. 

W  przypadku  stwierdzenia,  że  podmiot  prowadzący  żłobek  lub  klub 
dziecięcy  albo  dzienny  opiekun  nie  spełnia  standardów  dotyczących 
sprawowanej  opieki,  organ  sprawujący  nadzór  zobowiązuje  go  do  usunięcia 
stwierdzonych  nieprawidłowości  w  wyznaczonym  terminie.  Podmiot 
prowadzący  żłobek  lub  klub  dziecięcy  albo  dzienny  opiekun  ma  prawo 
zgłoszenia  na  piśmie  umotywowanych  zastrzeżeń  do  ustaleń  poczynionych  
w  wyniku  czynności  nadzorczych,  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania 
informacji  o  stwierdzonych  nieprawidłowościach.  W  razie  nieuwzględnienia 
zastrzeżeń,  w  całości  lub  w  części,  Burmistrz  Borku  Wlkp.  sporządza 
stanowisko na  piśmie  i  przekazuje  je  podmiotowi  prowadzącemu żłobek lub 
klub dziecięcy albo dziennemu opiekunowi. W celu zbadania, czy i  w jakim 
zakresie  są  realizowane  zalecenia  pokontrolne  można  prowadzić  czynności 
sprawdzające.  W  przypadku  nie  usunięcia  w  wyznaczonym  terminie 
nieprawidłowości, Burmistrz Borku Wlkp. wykreśla z rejestru żłobek lub klub 
dziecięcy  albo  rozwiązuje  umowę  z  podmiotem,  któremu  zlecił  organizację 
opieki  sprawowanej  w  formie  żłobka  lub  klubu  dziecięcego  albo  przez 
dziennych opiekunów bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W  związku  z  powyższym  podjęcie  uchwały  należy  uznać  za 
uzasadnione.

Opinia Komisji: pozytywna.
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Ad.3. Wolne głosy i wnioski.
W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił pismo Zofii Naglak 

w sprawie wyjaśnienia podległości MGOPS w Borku Wlkp., doliczenia 
ekwiwalentu węglowego do dochodu rodziny oraz braku oświetlenia 
ulicznego przy jej posesji.

Decyzja Komisji: zgodnie ze Statutem Gminy MGOPS w Borku Wlkp. jest 
jednostką organizacyjną Gminy, natomiast na pytanie dotyczące doliczenia 
ekwiwalentu węglowego do dochodu rodziny Zofia Naglak uzyskała 
odpowiedź od Burmistrza Borku Wlkp. w piśmie z dnia 24 maja 2011 roku.

Natomiast w kwestii oświetlenia przy posesji, Rada Miejska Borku Wlkp. 
udzieliła szczegółowych wyjaśnień w uzasadnieniu  do uchwały Nr IV/14/2011 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Burmistrza Borku Wlkp. 

Następnie radna Róża Jędrosz wnioskowała o zwiększenie kwoty dziennej 
stawki na dziecko podczas kolonii w Wycisłowie.

Burmistrz poinformował, że sprawa zostanie przeanalizowana.

Radny Tomasz Szczepaniak wnioskował:
- aby boisko sportowe „ORLIK” było czynne w okresie wakacji,

- zgłosił również brak oznakowania na ul. Sportowej o tym, że jest to droga 
jednokierunkowa,

- wnioskował także o zabezpieczenie wyjścia na ul. Dworcową z ul. Sportowej 
przy starym przedszkolu, ponieważ jest bardzo niebezpieczne.

Burmistrz poinformował, że zgłoszone uwagi będą wzięte pod uwagę.

Radna Róża Jędrosz wnioskowała o ustawienie znaku z nazwą miejscowości 
Osówiec. Ponadto radna zgłosiła, że znak przy skrzyżowaniu Koszkowo – 
Jeżewo jest pogięty oraz wnioskował o drogę do Liża.

Radny Marek Rożek zapytał co z BIOPAL.
Burmistrz wyjaśnił, że od 1 sierpnia br. wraz z nowymi zborami BIOPAL ma 
uruchomić produkcję.

Ad.4. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów
Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.

Protokołowała Przewodnicząca Komisji
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Wiesława Wójcik Barbara Wawrzyniak 
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