
Protokół  Nr XVI/2012 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 19 stycznia 2012 roku
w godz. od 1600 do 1915

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) 
-  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 
Kierownik MGOPS – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Władysław Hałas, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu – Donata Matecka,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wycisłowie – Alina Sokół,
 Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie 
– Barbara Krzekotowska,  

Radny Powiatu Gostyń – Grzegorz Marszałek,
Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk, 
Redaktor ABC – Elżbieta Sierszulska,
sołtysi,

oraz mieszkańcy wsi Zalesie - 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 
(nieobecny radny Mieczysław Kowalski). 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
5. Sprawozdanie z działalności za rok 2011 oraz plan pracy na rok 2012:
a) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, 
b) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego,
c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
8. Zapytania i interpelacje radnych.

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 

w Borku Wlkp., 
b) zamiaru zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej 

w Zalesiu,
c) zamiaru zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Edmunda 

Bojanowskiego w Wycisłowie.

10.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
11.Wolne głosy i wnioski. 
12. Zakończenie.

Następnie  Przewodniczący Rady poinformował,  że na posiedzeniu wspólnym 
Komisji Rady Miejskiej wprowadzono projekty uchwał w sprawie: 
a) zmiany uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 

15 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji 
i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

b) zmian w budżecie na rok 2012.

 po czym wnioskował o ujęcie powyższych projektów w porządku sesji.

Uwag  nie  zgłoszono.  Za  wprowadzeniem  dodatkowych  projektów  uchwał 
głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  i  nikt  nie  wstrzymał  się  od 
głosowania.

W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał pkt 9 porządku obrad 
po wprowadzonej zmianie. 

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 

w Borku Wlkp., 
b) zamiaru zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej 

w Zalesiu,
c) zamiaru zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Edmunda 

Bojanowskiego w Wycisłowie,
d) zmiany uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 

15 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji 
i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

e) zmian w budżecie na rok 2012.
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Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem porządku sesji głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XV 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 XV sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
Powyższe  sprawozdanie  złożył  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  – 

Romuald Gawroński, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego sprawozdania.

Ad. 5.  Sprawozdanie z  działalności  za  rok 2011 oraz plan pracy na rok 
2012:
a) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

W/w sprawozdanie oraz plan pracy Komisji złożył Przewodniczący Komisji – 
Tadeusz Ratajczak, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radni  nie  zgłosili  żadnych  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania  i  planu 
pracy.

b) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego

Powyższe  sprawozdanie  oraz  plan  pracy  Komisji  złożyła  Przewodnicząca 
Komisji  –  Barbara  Wawrzyniak,  stanowi  ono  załącznik  nr  5  do  niniejszego 
protokołu.
Radni  nie  zgłosili  żadnych  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania  i  planu 
pracy.

c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W/w sprawozdanie oraz plan pracy Komisji złożył Przewodniczący Komisji – 
Zbigniew Maturski, stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Radni  nie  zgłosili  żadnych  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania  i  planu 
pracy.

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Radny Powiatu Gostyń – Grzegorz Marszałek poinformował, że Rada Powiatu 
od grudnia 2011 do chwili obecnej nie odbyła posiedzenia.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do radnego 
Powiatu Gostyń.
Radny Andrzej Kubiak wnioskował o dokończenie budowy chodnika przy 
drodze powiatowej w Zalesiu (ok. 50 m).
Radny Powiatu Gostyń  - Grzegorz Marszałek wyjaśnił, że Powiat realizuje te 
zadania, które współfinansuje Gmina. Ponadto radny dodał, że to zadanie jest 
zapisane w budżecie na rok 2012 i ma szansę realizacji.

Radna Barbara Wawrzyniak zapytała, czy będą działały poradnie 
specjalistyczne. 

Radny Powiatu Gostyń – Grzegorz Marszałek poinformował, że na to pytanie 
odpowie na następnej sesji.

Sołtys wsi Siedmiorogów Drugi – Marian Andrzejak wnioskował o budowę 
chodnika i drogi w Siedmiorogowie Drugim.

Radny Powiatu – Grzegorz Marszałek wyjaśnił, że budowa chodnika 
w Siedmiorogowie Drugim jest zaplanowana, natomiast ze względu na 
ograniczone środki finansowe droga nie.

Innych pytań nie zgłoszono.
 
Ad.7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Burmistrz Marian Jańczak złożył powyższe sprawozdanie, stanowi ono 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.8. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.
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Ad.9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 
w Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski przedstawił 
omawiane nieruchomości gruntowe na mapie.
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 XVI/ 84 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b) zamiaru zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej 
w Zalesiu.

Przewodniczący Rady poinformował, że zostały przygotowane dwa projekty 
uchwał w tej sprawie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił 
projekty:
1) Podejmuje się zamiar zmiany struktury organizacyjnej ze struktury 

organizacyjnej I –VI z odziałem przedszkolnym w strukturę organizacyjną 
klas I-II z oddziałem przedszkolnym.

Uczniom zlikwidowanych klas III – VI zapewnia się kontynuowanie nauki 
w Szkole Podstawowej w Wycisłowie. 

2) Podejmuje się zamiar zmiany struktury organizacyjnej ze struktury 
organizacyjnej klas I – VI z odziałem przedszkolnym w strukturę 
organizacyjną klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

Uczniom zlikwidowanych klas IV – VI zapewnia się kontynuowanie nauki 
w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że również w takiej formie 
zostały przygotowane projekty uchwał w sprawie zamiaru zmiany struktury 
organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Wycisłowie. Po czym otwarł dyskusję 
w tych sprawach.
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Radna Barbara Wawrzyniak zwróciła się do dyrektora SP w Borku Wlkp. czy 
dzieci z likwidowanych klas IV – VI  szkół w Zalesiu i Wycisłowie będą miały 
godne warunki do dalszego kontynuowania nauki w SP w Borku Wlkp., zgodnie 
z drugim projektem uchwały.

Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Władysław Hałas uważa, że sprawa jest bardzo 
poważna, wynika to również z tego ile w SP w Borku Wlkp. będzie klas 
pierwszych (czy będzie obowiązek nauki w klasie pierwszej sześciolatków). 
Ponadto dyrektor poinformował, że przyjęcie tych uczniów z Wycisłowa 
i Zalesia jest „nie niemożliwe”. Dyrektor stwierdził także, że sprawę 
rozwiązałoby również zwolnienie dwóch klas w Szkole Podstawowej 
w Borku Wlkp.  przez Zespół Szkół w Borku Wlkp. 

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak poinformował, że niż 
demograficzny jest nie tylko w Zalesiu, ale także w całym kraju. Ponadto 
czynniki finansowe mają również wpływ na sytuację, która wymusza zmianę 
struktury organizacyjnej szkół. W Zalesiu odbyło się spotkanie z mieszkańcami 
w tej sprawie. Rodzice wyrazili zgodę na to, aby w SP w Zalesiu pozostały 
dzieci  klas I-III z oddziałem przedszkolnym, a uczniowie klas IV – VI 
kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej w Wycisłowie. Ponadto 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że na spotkaniu, które zostało 
zorganizowane w Wycisłowie rodzice uczniów tej szkoły również 
wypowiedzieli się aby dzieci klas I –III pozostały w Wycisłowie, a klasy IV-VI 
kontynuowały naukę w Zalesiu. Po czym wnioskował o przeanalizowanie 
sprawy.

Dyrektor SP w Wycisłowie – Alina Sokół potwierdziła stanowisko rodziców 
uczniów z tejże szkoły, a mianowicie klasy I –III w SP w Wycisłowie, natomiast 
klasy IV- VI do SP w Zalesiu.
Ponadto dyrektor poinformowała, że przedstawiła rodzicom dzieci z Wycisłowa 
jeszcze jedną propozycję, a mianowicie: w Zalesiu przedszkole – oddział 
przedszkolny oraz przedszkole na 10 godzin dla dzieci rodziców pracujących 
zawodowo, natomiast uczniowie klas I-VI z Zalesia i Wycisłowa będą uczyły 
się w Szkole Podstawowej w Wycisłowie. Dyrektor – Alina Sokół  uważa, że 
w tych warunkach dzieci wiejskie będą miały zapewniony dobry 
i wszechstronny rozwój, gdzie nie będzie przepełnienia.  Natomiast z tych 
dwóch wersji przedstawionych przez Burmistrza, bliższa byłaby ta propozycja 
gdzie oddział przedszkolny i klasy I –II będą w Zalesiu, natomiast od III-VI 
w Wycisłowie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wcześniej Rada Miejska proponowała aby 
dyrektorzy szkół w Zalesiu i Wycisłowie wraz z Radami Rodziców 
zorganizowały spotkanie celem wypracowania wspólnego projektu uchwały 
w tej sprawie.
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Burmistrz poinformował, że sprawa toczy się od 12 lat i do tej pory nie wpłynął 
żaden wniosek jak przekształcić te szkoły.

Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Władysław Hałas stwierdził, że w czasie, gdy był 
dyrektorem SP w Zalesiu wspólnie z ówczesnym dyrektorem SP 
w Wycisłowie przedstawiali propozycje reorganizacji tych szkół, jednak nikt 
„nie reagował”.

Radny Mieczysław Dębowiak wyjaśnił, że poprze stanowisko rodziców, czyli 
I-III w każdej szkole. Jednak radny dodał, że takie rozwiązanie doprowadzi do 
zamknięcia tych szkół.

Następnie Przewodniczący Rady również wypowiedział się, że przy tych 
projektach, gdzie małe dzieci zostają w obydwu szkołach to być może szkoły 
te zostaną zamknięte.

Radna Barbara Wawrzyniak uważa, że dłuższą perspektywę dla tych szkół daje 
taki podział dzieci, gdzie w jednej będą uczyły się młodsze, w drugiej starsze. 
Radna uważa, że w oddziale kilku osobowym nauczanie dzieci jest bardzo 
trudne. 

Radny Michał Dopierała stwierdził, że wcześniej opracowany projekt 
o zmianie struktury organizacyjnej był taki, że klasy od I-III będą uczęszczały 
do SP w Zalesiu, natomiast klasy od IV – VI w Wycisłowie. Radny dodał, że 
mieszkańcy wsi Wycisłowo również wnioskują o to, aby dzieci klas I-III zostały 
w Wycisłowie i to stworzyło problem.

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak, który 
poinformował, że reorganizacja szkół ma spowodować aby dzieci było więcej 
 w klasach w każdej ze szkół. Wiceprzewodniczący Rady dodał również, że 
mieszkańcy Zalesia nigdy nie wypowiedzieli się za tym, aby dzieci miały być 
przeniesione do SP w Borku Wlkp. 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak, który  poinformował, że na 
zebraniu w Zalesiu uzgodniono, że „małe’ klasy miały pozostać w Zalesiu, 
natomiast „starsze” przejść do Wycisłowa. W następnym dniu odbyło się 
zebranie w Wycisłowie i ustalono dokładnie to samy, czyli „małe” 
w Wycisłowie, „duże” do Zalesia. Wiceprzewodniczący uważa, że szkoły te 
będą miały „rację bytu” jeśli zostaną połączone „siły”, po czym przedstawił 
swoje obawy aby w SP w Borku Wlkp. nie były zbyt liczne klasy, kiedy dzieci 
z klas IV-VI zostaną przeniesione do Borku Wlkp., a w Zalesiu i Wycisłowie 
pozostaną klasy I-III. Wiceprzewodniczący stwierdził, że liczebność szkoły 
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w Zalesiu będzie bardzo mała, czyli klasy II i III po 9 plus 4 dzieci z oddziału 
przedszkolnego. 

Przewodniczący Rady poprosił Inspektora ds. Oświaty- Tomasza Marszałka 
o przedstawienie liczebności wskazanych szkół.

Inspektor ds. Oświaty przedstawił następujące informacje:
SP Wycisłowo: 
klasa I  10 plus 11 sześciolatków 
Klasa II 7 uczniów 
Klasa III 11 uczniów

SP w Zalesiu 
klasa I  0 uczniów plus 7 sześciolatków
Klasa II 9 uczniów 
Klasa III 4 uczniów

Następnie Przewodniczący Rady prosił o przedstawienie liczebności klas przy 
połączeniu uczniów.
Inspektor ds. Oświaty poinformował, że po połączeniu klas IV-VI SP 
w Wycisłowie liczyłaby 51 uczniów, natomiast I-III SP w Zalesiu 41 uczniów.

Radna Barbara Wawrzyniak wnioskowała o wycofanie projektów uchwał 
w sprawie zamiaru zmiany struktury organizacyjnej szkół z porządku sesji.

Radny Romuald Gawroński stwierdził, że mieszkańcy wsi Zalesie „idą” na 
kompromis, natomiast  Wycisłowa nie, w związku z powyższym radny uważa, 
że taka dyskusja może trwać jeszcze dziesięć lat.

Dyrektor SP w Wycisłowie – Alina Sokół poinformowała, że nie słyszała od 
rodziców dzieci SP w Wycisłowie, że do SP w Zalesiu nie pójdą, jednak zawsze 
„optowali” za tym aby dzieci młodsze uczyły się w SP w Wycisłowie.

Radna Róża Jędrosz uważa, że już dawno Rady Rodziców tych szkół winny 
spotkać się celem wypracowania wspólnego stanowiska, jednak nie doszło do 
takiego spotkania. Następnie radna poinformowała, że rodzice uczniów SP 
w Wycisłowie wypowiedzieli się, że klasy I-III mają uczyć się w Wycisłowie, 
natomiast nie wiedzieli o tym, że klasy IV – VI mają zostać przeniesione do 
Borku Wlkp.  
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Burmistrz stwierdził, że jest gro dzieci które uczęszcza do SP w Wycisłowie 
z Brześnicy, Studzianny, Jawor i Koszkowa, które mają tak samo daleko do SP 
w Zalesiu jak do Wycisłowa, co oznacza że dowożenie dzieci nie ma znaczenia. 
Po czym Burmistrz przypomniał, że sprawa zmiany reorganizacji szkół była 
poruszana 12 lat temu, 4 czy 5 lat i w październiku roku ubiegłego, cały czas ta 
decyzja w tej sprawie jest odsuwana.

Radny Michał Dopierała uważa, że obecni na sesji mieszkańcy wsi Zalesie 
również powinni zabrać głos w dyskusji.

Mieszkanka wsi Zalesie - Nowaczyk poinformowała, że na spotkaniu 
z mieszkańcami wsi Zalesie został przegłosowany wniosek, aby klasy I-III wraz 
z oddziałem przedszkolnym zostały w Zalesiu, natomiast uczniowie klas IV-VI 
przeszli do SP w Wycisłowie, a na inne rozwiązane nie wyrażą zgody.

Radna Róża Jędrosz – przedstawiła stanowisko rodziców uczniów SP 
w Wycisłowie, którzy uważają, że w Wycisłowie jest więcej uczni, wobec 
powyższego „małe” klasy mają pozostać w Wycisłowie natomiast IV-VI mogą 
zostać przeniesione do SP w Zalesiu. 
Ponadto radna stwierdziła, że zdaniem mieszkańców okręgu Wycisłowa zawsze 
Burmistrz przychyla się do stanowiska mieszkańców wsi Zalesie. Następnie 
radna poinformowała, że przygotowany drugi projekt uchwały na dzisiejszą 
sesję czyli dzieci klas IV-VI przeniesione do SP w Borku Wlkp. „wreszcie” nie 
jest tak, jak chcą mieszkańcy Zalesia.

Nowak Mariusz – mieszkaniec wsi Zalesie stwierdził, że 3 i 4 – latków 
w Zalesiu jest bardzo dużo. 

Radny Andrzej Kubiak stwierdził, że nigdy niczego na Burmistrzu nie 
„wyciskał” dodał, że na temat szkoły w tej kadencji jest dyskusja po raz 
pierwszy. 

Radna Barbara Wawrzyniak uważa, że mieszkańcy wsi Wycisłowo, gdyby mieli 
świadomość, że pozostawienie klas I-III w tej szkole może spowodować to, że 
szkoła ta „może umrzeć śmiercią naturalną” zweryfikowali by swoje 
nastawienie do tej sprawy.

Mieszkanka wsi Zalesie – Monika Zimlinska stwierdził, że rodzicom zależy 
przede wszystkim na bezpieczeństwie dzieci, a oddział przedszkolny w SP 
w Wycisłowie  mieści się na strychu budynku, gdzie są strome schody. 
Mieszkanka wsi Zalesie dodała, że w Zalesiu wszystkie klasy mieszczą się na 
parterze budynku.
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Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Władysław Hałas stwierdził, należy 
zorganizować spotkanie mieszkańców Zalesia i Wycisłowa. Jednak przy takiej 
różnicy poglądów żadna decyzja nie zostanie podjęta i sam nie umiał by podjąć 
decyzji w tej sprawie.

Burmistrz stwierdził, że pod względem przepisów szkoła w Wycisłowie spełnia 
wymagania BHP, jednak pod względem „ludzkim” przychyla się do 
wypowiedzi mieszkanki wsi Zalesie, gdzie małe dzieci powinny uczyć się na 
parterze.

Przewodniczy Rady dodał, że jeżeli szkoła nie spełniałaby warunków 
bezpieczeństwa, na pewno byłaby zamknięta.

Inspektor ds. Oświaty przedstawił ilości dzieci w poszczególnych rocznikach, 
a mianowicie:
Ilość dzieci 
w roczniku:

2006 2007 2008 2009

Wycisłowo 10 16 4 21
Zalesie 8 7 15 15
natomiast w 2010 co najmniej o 10 dzieci mniej (w ogóle) i 2011 jest mniej niż 
w 2009 roku.

Następnie Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie wniosku radnej 
Barbary Wawrzyniak, która uważa, że należy się jeszcze zastanowić nad zmianą 
struktury organizacyjnej szkół. Radna proponowała, aby odsunąć projekt 
uchwały na późniejszy termin, natomiast przedstawiciele Rady Rodziców 
i dyrektorzy zainteresowanych szkół ponownie przeanalizowały temat celem 
wypracowania wspólnego zdania.

Mieszkanka wsi Zalesie – Monika Zimlinska stwierdziła, że sama obecność 
mieszkańców wsi Zalesie na sesji Rady Miejskiej jest już potwierdzeniem 
zainteresowania sprawą, natomiast  z Wycisłowa jest tylko dyrektor szkoły.

Przewodniczący Rady stwierdził także, że wiele ważnych spraw na sesji Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. zostało rozstrzygniętych np. sprawa obwodnicy 
i ta również zostanie rozwiązana.

Dyrektor SP w Zalesiu – Donata Matecka zapewniła, że postara się wspólnie
z dyrektorem SP w Wycisłowie zorganizować spotkanie z Radami Rodziców. 
Ponadto dyrektor poinformowała, że rodzice powinni zdać sobie sprawę, że jeśli 
w obydwu szkołach zostaną tylko klasy I-III, a IV-VI zostaną przeniesione do 
Borku Wlkp. wówczas SP Wycisłowo i Zalesie czeka likwidacja.
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Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie terminu kolejnej sesji Rady:
za odbyciem sesji w dniu 9 lutego br głosowało 7 radnych,
za odbyciem sesji w dniu 16 lutego br – nikt nie głosował,
6 radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecny radny Leszek Dajewski). 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku dotyczącego 
wycofania projektów uchwał w sprawie zamiaru zmiany struktury 
organizacyjnej szkół w Zalesiu i Wycisłowie.
Za odsunięciem projektów na następną sesję głosowało 8 radnych, 5 radnych 
było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny 
Leszek Dajewski). 
W tym punkcie radna Róża Jędrosz zgłosiła prośbę do dyrektorów szkół 
w Zalesiu i Wycisłowie o powiadomienie o spotkaniu w tym temacie również 
rodziców małych dzieci.

Dyrektor SP Władysław Hałas zgłosił wniosek o powiadomienie 
o spotkaniu jeżeli sprawa w jakikolwiek sposób będzie dotyczyła SP 
w Borku Wlkp. 

Przewodniczący Rady przypomniał dyrektorowi SP w Borku Wlkp. 
o obowiązku uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej, który to jest 
lekceważony przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. 
Po czym Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tej sprawie.

d) zmiany uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
15 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Andrzej Kubiak. 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 
pozytywną opinię do przedstawionego projektu.

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Leszek Dajewski). 
Uchwała Nr XVI/ 85 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

e) zmian w budżecie na rok 2012.
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Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budżecie na 2012 rok.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Leszek Dajewski). 
Uchwała Nr XVI/ 86 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.11. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady powiadomił wszystkich, że następna sesja Rady Miejskiej 
odbędzie się 9 lutego br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Borku Wlkp. 
Ponadto odczytał pismo Pizzerii „Apetita” ul. Kilińskiego 22, Borek Wlkp. 
dotyczące znaku drogowego „zakazu zatrzymywania się”  na ½  ulicy Wąska, 
który utrudnia prowadzenie działalności pizzerii w związku z dostawami 
i wywozem towaru.
Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Miejska zwróci się do 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa o wydanie opinii w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Tadeusz Ratajczak wnioskował o wydanie opinii w tej spawie Kierownika 
Posterunku Policji w Borku Wlkp. 

Kierownik Posterunku Policji – Przemysław Giemza poinformował, że 
władnym w sprawie usunięcia znaku jest Komisja Bezpieczeństwa, jednak 
należy wziąć również pod uwagę drożność wskazanej drogi i ewentualne 
przedostanie się jednostek gaśniczo – ratowniczych. Zdaniem Kierownika znak 
mógłby być uchylony i zastąpiony znakiem postoju  z ograniczeniem 
czasowym.

Radny Zbigniew Maturski proponował wydzielenie dwóch miejsc do 
parkowania na ulicy Kilińskiego – przy Banku Powiatowym.
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Przewodniczący Rady przedstawił także pismo Powiatowego Banku w Gostyniu 
Oddział w Borku Wlkp. również w tej sprawie.

Przewodniczący Rady uważa, że na wyremontowanym „kozim rynku” 
w Borku Wlkp. sąsiadującym z ul. Wąską, należy pomalować trasy przejazdu, 
ułatwią one również poruszanie się dużych wozów strażackich w tym rejonie 
miasta.

Jerzy Kędzia – ojciec właściciela pizzerii wyjaśnił, że mimo znaku wszyscy się 
tam zatrzymywali i nie było żadnego problemu. Za pozwoleniem Urzędu została 
założona tabliczka pod znakiem o możliwości zatrzymywania się i postoju do 
załadunku i wyładunku towaru. Problem znaku powstał kiedy właściciel pizzerii 
chciał załatwić sprawę legalnego stawania na ul. Wąskiej celem za i wyładunku 
towaru. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 
znak był postawiony w 2008 roku. Dodał, że wówczas Pan Liberacki zwrócił się 

z pismem do Urzędu Miejskiego o postawienie znaku „zakaz zatrzymywania się 

i postoju” w tej części ulicy, ponieważ wyjście z jego budynku jest bezpośrednio 
na chodnik ul. Wąskiej, który ma 60 cm szerokości, a jezdnia 3,80 cm. 
Zaparkowany w tym miejscu samochód stwarza zagrożenie, ponieważ chcąc 
ominąć go trzeba wjechać na chodnik.
Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że przy 
budynku państwa Jędryczków na ul. Wąskiej droga jest o 50 cm szersza, co 
pozwala na bezpieczniejsze omijanie samochodów.
Dodał także, że tabliczka pod znakiem była  „za cichym” pozwoleniem Urzędu 
ale tylko na czas załadunku i wyładunku towaru do pizzerii, a okazało się, że był 
to postój całodobowy, co spowodowało skargi.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa zostanie skierowana do 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa.

W tym punkcie dyrektor SP w Borku Wlkp. Władysław Hałas poinformował, że 
nie zawsze otrzymuje projekty uchwał, które dotyczą jego szkoły. Ponadto 
zwrócił uwagę, że taki projekt uchwały powinien być wypracowany, aby można 
było zgłaszać do niego uwagi. Wnioskował do dyrektorów SP w Zalesiu 
i Wycisłowa, że jeżeli będą wypracowywali jakiś projekt reorganizacji ich szkół
z udziałem SP w Borku Wlkp. aby był powiadomiony. Dyrektor SP 
w Borku Wlkp. poinformował również o artykułach w gazecie, w której 
napisano, że nauczyciele znajdą zatrudnienie w szkołach boreckich, a nikt nie 
pyta dyrektora o zdanie.
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Burmistrz poinformował, że Rada Miejska w uchwale ma zapisane  „wykonanie 
uchwały powierza się Burmistrzowi”, natomiast Burmistrz wydaje zarządzenia 
gdzie pisze „wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi”. Burmistrz 
zwrócił uwagę dyrektorowi, że dyskusja w temacie szkół w Zalesiu 
i Wycisłowie toczy się od 12 lat i należy się interesować sprawą. Ponadto 
Burmistrz przypomniał o obowiązku udziału dyrektorów szkół w sesjach Rady 
Miejskiej.

W tym temacie Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Następnie głos zabrał sołtys wsi Siedmiorogów Drugi – Marian Andrzejak, 
który zwrócił uwagę na artykuł w „Życiu Gostynia” na temat sołtysów z terenu 
gminy Borek Wlkp., który obraża prace sołtysów. W artykule jest zapisana 
wypowiedz radnej Róży Jędrosz, która  podała, że na sesjach Rady Miejskiej 
nigdy nie ma wielu sołtysów i nie interesują się budżetem Gminy. Marian 
Andrzejak wypowiedział się, że wszyscy sołtysi brali udział w spotkaniu, na 
którym był omawiany budżet dla sołectw. W artykule wypomina się także 
sołtysom dietę, która wynosi 230 zł miesięcznie, co według sołtysa jest 
„jałmużną”, bo praca sołtysa trwa przez 24 godziny na dobę, a nie jak radny, 
który przychodzi tylko na sesję i otrzymuje za to dietę. Następnie sołtys 
wnioskował aby sesje Rady odbywały się o godz. 1630.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez 
Radę, we wcześniejszym okresie sesje odbywały się o tej godzinie, na wniosek 
radnych ustalono godz. 1600.

Sołtys wsi Skokówko – Marian Antkowiak poinformował, że wcześniej składał 
wniosek o znaki i barierkę zabezpieczającą w Skokówku, znaki są natomiast 
nadal nie ma barierek.

Burmistrz zapewnił, że w najbliższym czasie będą wstawione barierki. Dodał, że 
zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ firma, która to wykonuje 
poinformowała o awarii maszyny do wbijania słupków.

Radny Michał Dopierała zgłosił wniosek o aktualizację tablicy informacyjnej 
miejscowości Stołów na Skoków, która jest zlokalizowana przy obwodnicy. 
Ponadto radny zwrócił uwagę, że w miejscowości Skoków w kierunku 
Wojciechowa tablica „koniec miejscowości” jest za wcześnie ustawiona, 
ponieważ dalej są jeszcze budynki Skokowa.

Przewodniczący Rady stwierdził, że dużo miejscowości z terenu naszej gminy 
jest już poprawnie oznakowanych, apelował o wyrozumiałość mieszkańców 
Skokowa. Dodał, że zadanie to będzie zrealizowane.
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że wstawianie znaków 
było konsultowane z sołtysami z terenu gminy. Po czym zapewnił, że obydwa 
zgłoszone znaki w Skokowie będą uaktualnione.

Radna Róża Jędrosz zapytała, czy istnieje szansa w naszej gminie aby 
mieszkańcy mieli swobodny dostęp do internetu (technicznie, finansowo).

Burmistrz wyjaśnił, że w połowie czerwca br. w Gostyniu i dalej do 
Borku Wlkp. będzie ciągnięty światłowód, który umożliwi  korzystanie 
z szerokopasmowego internetu, jednak Gmina nie będzie płaciła osobom 
prywatnym abonament.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.12. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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