
Protokół  Nr XI/2011 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 15 września 2011 roku
w godz. od 1600 do 1930

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) 
-  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska 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 15 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 X sesji Rady Miejskiej. 
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie  z  przygotowania  placówek  oświatowych  do  nowego  roku 

szkolnego 2011/2012.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na 

ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu,
b) zatwierdzenia projektu pt. „Recepta na lepsze jutro – Indywidualizacja 

nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski” o nr 
POKL.09.01.02-30-101/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki,

c) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp., 
d) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Koszkowie,
e) zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
f) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011.

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
10.Wyrażenie opinii w sprawie:
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a)  przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz Szkoły Podstawowej 
im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie, 

b) lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie wsi Koszkowo oraz Strumiany. 
11.  Wolne głosy i wnioski. 
12. Zakończenie.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  radni  zgłaszają  uwagi  do 
przedstawionego porządku sesji.
Po czym wnioskował o wprowadzenie do porządku sesji sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej inwestycji pn. „Budowa 
boisk sportowych w ramach programu „ORLIK 2012” w Borku Wlkp. w części 
instalacji kotła c.o. od etapu przetargu do uruchomienia.

Następnie Burmistrz wnioskował o wycofanie z porządku sesji projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości oraz wprowadzenie do porządku sesji następujących projektów 
uchwał:

1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 
w Zalesiu,

2) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Gostyńskiego,

W tym punkcie Burmistrz dodał, że po rozliczeniu środków finansowych, które 
wcześniej były uchwalone na dofinansowanie Powiatu Gostyńskiego na zadanie 
w Bruczkowie i Strumianach w związku z tym kwotę w wysokości 7 tys. zł 
proponuję przeznaczyć na przełożenie chodnika w Zalesiu.

3) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wlkp. 

Radny  Marek  Rożek  dodał,  że  wskazane  oszczędności  wynikły  z  tego,  że  
z inwestycji w Bruczkowie i Strumianach pozostały środki finansowe i dlatego 
jest proponowana zmiana.

Burmistrz potwierdził wypowiedz radnego Marka Rożka. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  obecnie  jest  ustalany 
porządek sesji, natomiast omawianie projektu będzie później.

Radny Marek Rożek stwierdził, że dlatego wyjaśnił, ponieważ były wątpliwości 
czy Rada będzie głosować aby wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.
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Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy jeszcze ktoś zgłasza uwagi do 
porządku sesji.
Innych uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady 
prosił o przegłosowanie zgłoszonych wniosków: 
-  za  wprowadzeniem  Sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej  z  przeprowadzonej 
kontroli  problemowej  inwestycji  pn.  „Budowa  boisk  sportowych  w  ramach 
programu „ORLIK 2012” w Borku Wlkp. w części instalacji kotła c.o. od etapu 
przetargu do uruchomienia”. – głosowało 15 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny.

Następnie Przewodniczący Rady  prosił o przegłosowanie wniosku w sprawie 
wprowadzeniu projektów uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 

w Zalesiu,
b) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gostyńskiego,
c) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wlkp. 

Za wprowadzeniem w/w projektów głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał 
się od głosowania.

Za wycofaniem z porządku sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości głosowało 15 radnych, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Po czym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie porządku sesji po 
wprowadzonych zmianach, a mianowicie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej. 
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie  z  przygotowania  placówek  oświatowych  do  nowego  roku 

szkolnego 2011/2012.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej 

inwestycji  pn.  „Budowa  boisk  sportowych  w  ramach  programu  „ORLIK 
2012” w Borku Wlkp. w części instalacji kotła c.o. od etapu przetargu do 
uruchomienia.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
8. Zapytania i interpelacje radnych.

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na 

ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu,
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b) zatwierdzenia projektu pt. „Recepta na lepsze jutro – Indywidualizacja 
nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski” o nr POKL.09.01.02 
-30-101/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki,

c) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp., 
d) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Koszkowie,
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 

w Zalesiu,
f) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gostyńskiego,
g) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wlkp. 
h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011.

10.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
11.Wyrażenie opinii w sprawie:

a) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz Szkoły Podstawowej im. 
Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie, 

b) lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie wsi Koszkowo oraz Strumiany. 

12. Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie.

Za przyjęciem porządku sesji głosowało 15 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z X 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 X sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

W tym punkcie radni Powiatu Gostyńskiego byli nieobecni. 
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Ad.5.  Sprawozdanie  z  przygotowania  placówek  oświatowych  do  nowego 
roku szkolnego 2011/2012.

 Powyższe sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i porządku Publicznego – 
Barbara Wawrzyniak, stanowi ono załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w sprawozdaniem.
Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał.

Ad.6.  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  przeprowadzonej  kontroli 
problemowej  inwestycji  pn.  „Budowa  boisk  sportowych  w  ramach 
programu „ORLIK 2012” w Borku Wlkp. w części instalacji kotła c.o. od 
etapu przetargu do uruchomienia.

W/w sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Romuald 
Gawroński, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Po czym Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego 
sprawozdania.
Radny Marek Rożek stwierdził, że Komisja solidnie przeprowadziła kontrolę. 
Radnemu podobał się  końcowy wniosek sprawozdania, iż można było 
przewidzieć i zamontować od razu oprogramowanie co nie naraziłoby na 
dodatkowe koszty.

Radny Mieczysław Dębowiak uważa, że specyfikacja na tą inwestycję była źle 
przygotowana. Radny zwrócił się do Burmistrza o uczulenie pracowników 
Urzędu Miejskiego na tym punkcie.

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że zamontowanie od razu oprogramowania było 
możliwe, jednak wcześniej nie było tego urządzenia i też wszystko działało 
prawidłowo.

W tym temacie nikt więcej głosu nie zabrał.
Po czym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie przyjęcia w/w 
sprawozdania.
Za przyjęciem Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej  z przeprowadzonej  kontroli 
problemowej  inwestycji  pn.  „Budowa boisk sportowych w ramach  programu 
„ORLIK 2012” w Borku Wlkp. w części instalacji kotła c.o. od etapu przetargu 
do  uruchomienia,  głosowało  15  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania.
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Ad.7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz,  stanowi ono załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję nad złożonym sprawozdaniem.
Radny Marek Rożek wnioskował aby samochody ciężarowe jadące 
ul. Koźmińską w Borku Wlkp.  kierować drogą koło Zakładu Mróz, bez wjazdu 
na Rynek. Ponadto radny poruszył sprawę zmiany organizacji ruchu drogowego 
w Borku Wlkp., a mianowicie ulica Zdzieska jako deptak. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że jeśli będzie zrealizowany trzeci etap inwestycji 
pn: „Budowa i przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od 
ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965”, wówczas będzie można 
wyłączyć ul. Zdzieską z ruchu samochodowego. Ponadto Burmistrz stwierdził, 
że ul. Konopnicka będzie dostępna dla samochodów do 15 t, jednak będzie tam 
zakaz skrętu w lewo, czyli w ul. Dworcową.

Radny Marek Rożek uważa, że na pewno będą protesty.

Radny Romuald Gawroński uważa, że zamontowane na Rynku „chobki” 
utrudniają wyjazd z Rynku samochodom ciężarowym. 

Burmistrz wyjaśnił, że tzw. „azyle” na drodze przy skrzyżowaniach po 
nałożeniu jeszcze jednej warstwy będą wystawały tylko 2 cm nad jezdnię.
Następnie Burmistrz poinformował, że ul. Szkolna będzie ulicą 
jednokierunkową z wyjazdem na ul. Mickiewicza. 

Przewodniczący Rady wnioskował o zamknięcie ul. Pogorzelskiej dla 
samochodów ciężarowych. 

Burmistrz poinformował, że ta sprawa będzie mogła być załatwiona po 
zrealizowaniu trzeciego etapu inwestycji pn: „Budowa i przebudowa drogi 
gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi 
powiatowej P4965”.

Radny Zbigniew Maturski zapytał, czy Rynek w Borku Wlkp. będzie zamknięty 
dla ciągników i maszyn rolniczych.

Przewodniczący Rady poinformował, że małe rolnicze ciągniki będą miały 
wjazd na Rynek, natomiast uważa, że tranzytu raczej  nie powinno być.

W tym punkcie przedstawiciele CARITAS w Borku Wlkp. złożyli 
podziękowania radnym, Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za 
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pomoc w organizowanych „Wakacjach z Bogiem 2011” dla dzieci z terenu 
Parafii Borek Wlkp. 
 

Ad.8. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęły następujące zapytania:
1) radnej Anny Marcinkowskiej – jaki był koszt wyposażenia placu zabaw 

w Bruczkowie.

2) radnej Róży Jędrosz- prośba o podanie kosztów wyposażenia placów zabaw 
za środków gminnych w pozostałych miejscowościach naszej gminy 
w bieżącym roku.

3) radnego Michała Dopierały- czy jest zasadne znalezienie środków 
finansowych w budżecie na 2011 rok na uruchomienie chłodni w MGOK 
w Borku Wlkp.

4) radnego Mieczysława Dębowiaka – co dalej z budową chodnika 
w Siedmiorogowie Drugim.

Ad. 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na 
ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 
Andrzej Kubiak.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w skład w/w Zespołu Opiniodawczego na 
posiedzeniu wspólnym Komisji zaproponowano następujących radnych:
1) Przemysława Madzię
2) Barbarę Wawrzyniak
3) Tadeusza Ratajczaka
4) oraz Zbigniewa Maturskiego 
– radni wyrazili zgodę na udział w w/w Komisji.  

Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 50 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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b) zatwierdzenia projektu pt. „Recepta na lepsze jutro – Indywidualizacja 
nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski” o nr 
POKL.09.01.02 -30-101/11 współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu wspólnym 
Komisji Rady w/w projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 51 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku 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 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 52 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Koszkowie.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady –Tomasz Szczepaniak. 
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 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 53 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 
w Zalesiu.

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, 
1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 54 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Gostyńskiego.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Burmistrz wyjaśnił, że proponuje udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
Gostyńskiego w kwocie 7.000 zł na dofinansowanie przełożenia chodnika 
w Zalesiu w ramach oszczędności środków finansowych  na przebudowę dróg 
powiatowych w Bruczkowie i Strumianach.

Wiceprzewodniczący Rady - Andrzej Kubiak wyjaśnił, że obecnie jest 
budowany chodnik przy szkole już od 5 lat dodał, że  jest to druga część 
budowanego chodnika w Zalesiu.

Radny Romuald Gawroński zapytał, dlaczego Powiat Gostyński decyduje, że 
Zalesie otrzyma te środki, a nie inna miejscowość.

Wicestarosta – Janusz Sikora wyjaśnił, że to Rada Miejska Borku Wlkp. 
decyduje uchwałą na co przeznacza środki dla Powiatu. Po czym dodał, że jeżeli 
jest to droga powiatowa, to Powiat realizuje zadania przy tej drodze przy 
współfinansowaniu Gminy.
 
Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 
3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 55 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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g) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wlkp. 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Burmistrz przedstawił obszar dysfunkcyjny miasta objęty programem. Ponadto 
przedstawił zaplanowane działania:
- zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół i Szkole Podstawowej 

w Borku Wlkp.,
- zagospodarowanie terenów w pasie pomiędzy ul. Sportową 

i ul. Powstańców Wlkp.,
- zagospodarowanie terenów przy ul. Jeżewskiej w okolicy firmy BIOPAL,
- instalacja systemu monitopringu,
- zagospodarowanie terenów pomiędzy stadionem, a ul. Powstańców Wlkp.,
- rewitalizacja rynku,
- rewitalizacja zniszczonych obiektów użyteczności publicznej.

Burmistrz dodał również, że z tego programu będą mogli skorzystać mieszkańcy 
kamienic, w których mieszka kilka rodzin.

Radny Marek Rożek złożył następujące zapytania:
- czy przyjęcie w/w programu jest ważne dla uzyskania pożyczki na budowę 

hali widowiskowo – sportowej,
- jak będzie wyglądała kwestia późniejszego finansowania i czy Zakład 

Komunalny w Borku Wlkp. będzie realizował tę inwestycję,
- czy pożyczka będzie korzystna i kto da zabezpieczenie na zaciągnięcie 

kredytu,
- kto będzie utrzymywał salę,
- czy Gmina w formie dotacji będzie przekazywała Zakładowi środki na spłatę 

pożyczki.

Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy, w jakiej formie 
będzie realizowana ta inwestycja. Poinformował, że jeżeli inwestorem będzie 
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Borku Wlkp., to z tym zakładem 
zostanie podpisana umowa na dzierżawę sali na zajęcia lekcyjne. Ponadto 
Burmistrz wyjaśnił, że Gmina będzie przekazywała środki finansowe tejże 
spółce na spłatę tego kredytu, a po jego spłacie sala będzie własnością Gminy. 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak zapytał, czy był „duży 
oddźwięk” ze strony społeczeństwa do Programu.
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Podinspektor Urzędu Miejskiego – Joanna Krajwska wyjaśniła, że ze strony 
przedsiębiorców wpłynęły dwie propozycje projektów wpisujących się 
w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta.

Radny Marek Rożek zapytał, czy jeżeli ktoś nie prowadzi działalności 
gospodarczej też może zwrócić się o dofinansowanie.

Podinspektor Urzędu Miejskiego – Joanna Krajwska poinformowała, że ideą 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta było wyznaczenie terenu do 
ożywienia społeczno – gospodarczego zdegradowanego obszaru miasta, 
poprawa wizerunku miasta, warunków mieszkalnych w starej zabudowie oraz 
warunków prowadzenia i funkcjonowania firm, a także inwestorów, którzy 
napłyną na ten obszar.

Innych uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XI/ 56 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

h)   zmian budżetu i w budżecie na rok 2011.

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budżecie na 2011 rok.
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady – Tomasz Szczepaniak. 
Radny Marek Rożek prosił Burmistrz o zapewnienie, że w przyszłym budżecie 
będą zaplanowane środki finansowe na budowę drogi asfaltowej do boiska 
„ORLIK”.
Burmistrz wyjaśnił, że drogę tę nie chciałby wykonać z asfaltu tylko 
wybrukować, jednak jest problem z dobrym wykonawcą. Burmistrz dodał, że 
przy boisku planowany jest również parking dla samochodów i podstawki dla 
rowerów.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i  nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Zbigniew Maturski).
Uchwała Nr XI/ 57 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

W tym punkcie Burmistrz poinformował, że na zapytanie radnej Anny 
Marcinkowskiej oraz radnej Róży Jędrosz udzieli odpowiedzi pisemnie.
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Natomiast na zapytanie radnego Michała Dopierały wyjaśnił, że wentylacja 
w kuchni działa, natomiast wypożyczający salę MGOK w Borku Wlkp. nie 
zawsze potrafią obsługiwać urządzenia, które są na wyposażeniu kuchni. 
Burmistrz dodał także, że w budżecie na 2012 rok muszą znaleźć się środki na 
zainstalowanie chłodni w MGOK.

Radny Mieczysław Dębowiak uważa, że w kuchni w MGOK winien być 
regulamin korzystania. Dodał także, że przy obsłudze urządzeń kuchni w ZS 
w Zimnowodzie jest obecny pracownik szkoły.
Następnie radny Mieczysław Dębowiak zapytał co dalej z budową chodnika 
w Siedmiorogowie Drugim.

Burmistrz wyjaśnił, że na to zadanie odbył się już przetarg i będzie ono 
realizowane.
Ad. 11.Wyrażenie opinii w sprawie:

a) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz Szkoły Podstawowej 
im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w  tym  temacie  odbędzie  się 
posiedzenie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw  Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i porządku Publicznego w dniu 20 września br. o godz. 
15.00.
Radny  Marek  Rożek  proponował,  aby  na  to  spotkanie  zaprosić  sołtysów 
zainteresowanych wsi.

b) lokalizacji  elektrowni  wiatrowych  w  obrębie  wsi  Koszkowo  oraz 
Strumiany. 

Radna  Róża  Jędrosz  poinformowała,  że  w  miejscowości  Koszkowo  na  103 
mieszkańców 83 było przeciwnych, natomiast 20 było za budową w tym rejonie 
elektrowni wiatrowych.

Następnie  radna  Barbara  Wawrzyniak  poinformowała,  że  mieszkańcy  wsi 
Strumiany  nie  chcą  rozmawiać  na  ten  temat,  ponieważ  mają  zbyt  mało 
informacji w tym zakresie.

Ad. 12. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Wicestarosta Janusz Sikora  przedstawił następujące informacje:
- o realizowanych inwestycjach w Zalesiu, Siedmiorogowie Drugim, 

Bruczkowie oraz Strumianach,
- Szpital w Gostyniu: do końca listopada br. będzie modernizowany blok 

operacyjny,
- Zakończono termomodernizację szkoły w Grabonogu,
- DPS w Zimnowodzie otrzymał nowy samochód.
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Ponadto Wicestarosta podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w tzw. 
„Rewolucji rowerowej”, pogratulował także mieszkańcom wsi Trzecianów za 
wybudowanie wigwamu. Wicestarosta wyraził również swoje ubolewanie 
w związku z przegranym przetargiem na usługi ratownictwa medycznego.

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

Sołtys wsi Skokówko – Marian Antkowiak wnioskował o oznakowanie drogi 
w Skokówku oraz o ustawienie barierki przy stawie na drodze z obwodnicy do 
Skokówka.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wcześniej Kierownik Ochrony Środowiska 
– Mirosław Twardowski prosił sołtysów o zgłaszanie brakujących znaków.

Burmistrz wyjaśnił, że znaki drogowe są już zamówione i wszędzie gdzie były 
zgłoszenia będę znaki wstawione.

Radna Róża Jędrosz wnioskowała o budowę „łącznika” od szkoły 
w Borku Wlkp. do ul. Asnyka. Radna zgłosiła również problem 3 –4  latków 
dowożonych do przedszkola.

Radny Marek Rożek wnioskował o oświetlenie przejścia dla pieszych 
z ul. Bojanowskiego na ul. Zdzieską. Radny dodał, że wskazane przejście jest 
zaśmiecane, ściany popisane i brak firmy sprzątającej.

Przewodniczący Rady poinformował, że nikt nie sprząta chodnika przy posesji 
na ul. Zdzieskiej w Borku Wlkp. (na wysokości masarni). Przewodniczący Rady 
wnioskował, aby Zakład Usług Komunalnych w Borku Wlkp. sprzątał tam 
i wystawiał fakturę właścicielowi posesji.

Radna Anna Marcinkowska wnioskowała, aby w budżecie Gminy na 2012 rok 
były zabezpieczone środki na budowę chodnika w Bruczkowie (od państwa 
Grzemskich w stronę parku).

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z wcześniejszym 
wnioskiem mieszkańców w starej strażnicy zostały zabite okna i gołębie już nie 
mają dostępu. Podziękował Burmistrzowi za interwencję w tej sprawie.

Sołtys wsi Jeżewo – Rafał Kaczmarek poinformował, że w jego miejscowości 
jest rodzina, która zaśmieca wieś. 

Burmistrz wyjaśnił, że należy zgłosić tę sprawę Kierownikowi Ochrony 
Środowiska – Mirosławowi Twardowskiemu.
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Ad. 13. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady zakończył XI sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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