
Protokół  Nr XVII/2012 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 09 lutego 2012 roku

w godz. od 1600 do 1820

W sesji uczestniczyło 15 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,  

Wicestarosta Gostynia Janusz Sikora,
Radny Powiatu Gostyń – Grzegorz Marszałek,
Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk, 
sołtysi,

oraz mieszkańcy wsi Zalesie i Wycisłowo - 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 XVI sesji Rady Miejskiej.
4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zamiaru  likwidacji  Liceum  Profilowanego  przy  Zespole  Szkół  im. 
Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp., 
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b) zamiaru  przekształcenia  niektórych  szkół  ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski,

c) zamiaru przekształcenia szkół podstawowych w Wycisłowie i Zalesiu.
6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
7. Wolne głosy i wnioski. 
8. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do 
przedstawionego porządku sesji.
Nikt uwag nie zgłosił, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
przystąpił do realizacji porządku obrad.

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

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła  interpelacja Przewodniczącego Rady o następującej treści:

OSP Borek Wlkp. po oddaniu do użytku „Domu Strażaka” dzisiejszy 
M-GOK otrzymała umowę na czas nieokreślony do korzystania bezpłatnego 
z jednego pomieszczenia (wyznaczonego w umowie) oraz do organizacji trzech 
zabaw w roku bez opłat za wynajem sali i pomieszczeń. Dlaczego obecnie 
umowa nie jest realizowana, żąda się opłat za użytkowanie zajętego 
pomieszczenia i za wynajem sali z pomieszczeniami. Proszę o odpowiedz.
Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zamiaru  likwidacji  Liceum  Profilowanego  przy  Zespole  Szkół  im. 
Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Barbara Wawrzyniak 
poinformowała, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w projektu.
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 XVII/ 87 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) zamiaru  przekształcenia  niektórych  szkół  ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Andrzej Kubiak. 
Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 
Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Barbara 
Wawrzyniak poinformowała, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
projektu.
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 XVII/ 88 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) zamiaru przekształcenia szkół podstawowych w Wycisłowie i Zalesiu.

W tym punkcie głos zabrał Burmistrz, który zwrócił się do radnych o podjęcie 
decyzji zgodnej z głosem społecznym. Ponadto poinformował, że przeprowadził 
rozmowy z częścią mieszkańców w tym temacie, którzy wypowiedzieli się, że 
w żadnym wypadku nie chcą utrzymywać „garstki” nauczycieli z tych dwóch 
szkół. Burmistrz w swej wypowiedzi podkreślił, że nigdy nie chciałby zamykać 
jakiejkolwiek szkoły, jednak uważa, że powinny być „mądrze i dobrze” 
zreformowane. Dodał, że najważniejsze jest dobro dziecka, a nie dobro 
nauczyciela, czy względy ekonomiczne. 
Burmistrz uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie szkoły 
społecznej, gdzie rodzice i nauczyciele ustalają sposób nauczania dzieci.
Ponadto Burmistrz poinformował, że na Szkołę Podstawową w Wycisłowie 
przez wiele lat wpływały do Urzędu Miejskiego pisma nauczyciela i obecnej 
radnej o tym jak źle funkcjonuje. Była również skarga rodziców dziecka 
niepełnosprawnego na złe nauczanie w tej szkole. 
Następnie Burmistrz stwierdził, że każdą decyzję Rady Miejskiej oraz rodziców 
dzieci uczących się w tych szkołach uszanuje, jednak uważa, że niepodjęcie 
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decyzji w tej sprawie ograniczy w pewnym stopniu realizację inwestycji 
gminnych.

W dalszej części Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił 
trzy przygotowane projekty uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia szkół 
podstawowych w Wycisłowie i Zalesiu:

I projekt. 
1. Podejmuje się zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu 
z dniem 1 września 2012 roku ze struktury organizacyjnej I-VI z oddziałem 
przedszkolnym w strukturę organizacyjną klas I-III z oddziałem przedszkolnym. 

2.  Podejmuje  się  zamiar  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  im.  Edmunda 
Bojanowskiego  w  Wycisłowie  z  dniem  1  września  2012  roku  ze  struktury 
organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w strukturę organizacyjną klas 
I-III z oddziałem przedszkolnym. 

3.  Uczniom  zlikwidowanych  klas  IV-VI  z  obu  szkół  zapewnia  się 
kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Borku Wlkp.

II projekt.
1. Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2012 roku Szkoły 
Podstawowej  im.  Edmunda  Bojanowskiego  w  Wycisłowie  o  strukturze 
organizacyjnej klas I-VI z oddziałem przedszkolnym na strukturę organizacyjną 
klasy IV-VI z oddziałem przedszkolnym. 

2. Podejmuje  się  zamiar  przekształcenia  z  dniem  1  września  2012  roku 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu o strukturze organizacyjnej klas I-VI 
z  oddziałem  przedszkolnym  na  strukturę  organizacyjną  klasy  I-III  oraz 
oddziałem przedszkolnym. 

3. Uczniom  zlikwidowanych  klas  IV-VI  Szkoły  Podstawowej  w  Zalesiu 
zapewnia  się  kontynuowanie  nauki  w  Szkole  Podstawowej  im.  Edmunda 
Bojanowskiego w Wycisłowie. 

4. Uczniom zlikwidowanych klas I-III Szkoły Podstawowej  im.  Edmunda 
Bojanowskiego  w  Wycisłowie  zapewnia  się  kontynuowanie  nauki  w  Szkole 
Podstawowej w Zalesiu. 

III projekt.
 1.Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2012 roku Szkoły 
Podstawowej  w  Zalesiu  o  strukturze  organizacyjnej  klas  I-VI  z  oddziałem 
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przedszkolnym  na  strukturę  organizacyjną  klasy  I-III  oraz  oddziałem 
przedszkolnym. 

2.  Podejmuje  się  zamiar  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  im.  Edmunda 
Bojanowskiego  w  Wycisłowie  z  dniem  1  września  2012  roku  ze  struktury 
organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w strukturę organizacyjną klas 
I-VI. 

3. Uczniom  zlikwidowanych  klas  IV-VI  Szkoły  Podstawowej  w  Zalesiu 
zapewnia  się  kontynuowanie  nauki  w  Szkole  Podstawowej  im.  Edmunda 
Bojanowskiego w Wycisłowie. 

4. Wychowankom  zlikwidowanego  oddziału  przedszkolnego  przy  Szkole 
Podstawowej  im.  Edmunda  Bojanowskiego  w  Wycisłowie  zapewnia  się 
kontynuowanie  wychowania  przedszkolnego  w oddziale  przedszkolnym przy 
Szkole Podstawowej w Zalesiu.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję nad przedstawionymi 
projektami.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Barbara Wawrzyniak 
poinformowała, że członkowie tejże Komisji pozytywnie zaopiniowali trzeci 
projekt uchwały tj. klasy „0” I-III SP Zalesie, I-VI SP Wycisłowo (za wydaniem 
pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji, 1 wstrzymał się od 
głosowania).

Radna Róża Jędrosz  wyjaśniła, że w poprzedniej kadencji była Przewodniczącą 
Komisji Oświaty wiele razy zwracała się do Burmistrza o szukanie oszczędności 
w tych szkołach. Ponadto radna dodała, że w SP w Wycisłowie od tamtych 
czasów, gdy były skargi wiele się zmieniło. O łączeniu etatów, czyli 
o uzupełnianiu była mowa w poprzedniej kadencji. Radna rozumie, że koszt 
utrzymania nauczyciela w szkole jest najdroższy jednak Komisja Oświaty już 
wcześniej przedstawiała sposób aby go zmniejszyć, czyli łączyć etaty, a nie 
zatrudniać w tych placówkach. Radna stwierdziła, że rodzice w Wycisłowie 
wypowiedzieli się, że chcą aby małe dzieci uczyły się na miejscu, a nigdy nie 
mieli przedstawionego takiego projektu uchwały.

Burmistrz wyjaśnił, że spotkania z dyrektorami tych szkół odbywały się już od 
wielu lat i nigdy nic nie wypracowano.

Sołtys Jawor Marek Mróz uważa, że zgadza się z radną Różą Jędrosz, że był to 
atak na SP w Wycisłowie. Ponadto sołtys poinformował, że szkoła 
w  Wycisłowie została tak pięknie wyremontowana, a teraz chce się ją 
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zniszczyć. Na pewno rodzice małych dzieci nie wyrażą zgody na przewożenie 
dzieci, chyba, że do Borku Wlkp. Ponadto sołtys stwierdził, że nikt nie 
przygotował rodziców dzieci na przekształcenie szkół w szkoły niepubliczne.

Radny Michał Dopierała wyjaśnił, że były propozycje aby najmniejsze dzieci 
uczyły się na miejscu, ponieważ w pierwszym projekcie uchwały zapisano, że 
uczniowie klas I-III mają kontynuować naukę w obu szkołach, 
a klasy IV- VI w SP w Borku Wlkp. Ponadto radny stwierdził, że drugi projekt 
także przewiduje  aby małe dzieci były na miejscu, czyli klasa „0” oraz I-III 
z obu szkół uczyły się w Zalesiu, natomiast klasy „0” i  IV-VI kontynuowały 
naukę w Wycisłowie.

Radna Róża Jędrosz zwróciła uwagę radnemu Michałowi Dopierała, że nie 
słucha o czym mówi się na posiedzeniach Komisji Rady. Radna stwierdziła, że 
mieszkańcy Wycisłowa  wypowiedzieli się aby dzieci I-III uczyły się 
w Wycisłowie, a klasy IV-VI mogą kontynuować naukę w SP w Zalesiu, 
a nie w SP w Borku Wlkp.

Wicestarosta Gostynia Janusz Sikora wypowiedział się jako mieszkaniec naszej 
gminy twierdząc, że należy uszanować „prawo bycia” obu szkół. Ponadto dodał, 
że stanowisko Burmistrza w tej sprawie winno być również wzięte pod uwagę. 
Wicestarosta uważa, że najbardziej ekonomiczna jest wersja, gdzie klasy I-III 
uczą się  w jednej szkole, a IV-VI w drugiej szkole. Jednak  należy wziąć pod 
uwagę stanowisko rodziców, którzy chcieli aby małe dzieci uczyły się na 
miejscu. Wicestarosta uważa, że pewną oszczędność da takie  rozwiązanie, 
gdzie klasa „0” będzie tylko przy jednej szkole wraz z przedszkolem np. 
w Zalesiu. Problem jest w tym, że dzieci z okręgu Zalesie kształcą się poza 
obwodem. 
Wicestarosta apelował o wypracowanie takiego projektu aby obydwa 
społeczeństwa były zadowolone, a nie przeciwstawiać jedno przeciw drugiemu.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak poinformował, że w Zalesiu odbyło 
się spotkanie z rodzicami w tej sprawie. Rodzice przegłosowali, aby dzieci klas 
I-III uczyły się w Zalesiu, natomiast IV-VI w Wycisłowie. Odnośnie budynku 
szkoły w Zalesiu radny poinformował, że w 1994 roku budynek został oddany 
po generalnym remoncie i na pewno się nie rozpada, może tylko wymagać 
drobnych remontów.

Radny Marek Rożek stwierdził, że żaden z projektów nie jest dobry. Radny 
przedstawił swoje założenia w tej sprawie:
1) dzieci blisko domu,
2) pozostają szkoły I – VI w Zalesiu i Wycisłowie,
3) nie ma dzieci – nie ma klasy (np. w Zalesiu w przyszłym roku nie ma 

uczniów – nie ma klasy),
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4) klasy tworzymy tam gdzie jest więcej dzieci,
5) w Zalesiu zorganizować przedszkole,
6) utworzenie ze wszystkich szkół z terenu gminy zespołu szkół gminnych,
7) zatrudnienie menedżera.

Oszczędności: lepsze gospodarowanie placówkami (cała kadra w jednym 
zespole). 

Wicestarosta uważa, że uzupełnianie etatów można również zrobić bez 
reorganizacji szkół.

Dyrektor SP w Wycisłowie – Alina Sokół poinformowała, że placówkach 
w Zalesiu i Wycisłowie w każdym roku wzrasta ilość uczniów. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że zwyżka urodzeń w Wycisłowie dotyczy 
tylko roku 2010 i 2009, natomiast Zalesia 2009 i 2008. Po czym wyjaśnił, że 
radny Marek Rożek tylko stawia propozycje, a radny ma prawo przygotować 
projekty uchwał i szkoda, że takiego nie przygotował.
Przewodniczący Rady wyraził także swoje zdziwienie, że mieszkańcy 
Wycisłowa mają możliwość pozostawienia małych dzieci w szkole w miejscu 
zamieszkania, a chcą je przewozić do Zalesia.
Ponadto stwierdził, że w tych sporach dojdzie do tego, że SP w Borku Wlkp. 
będzie przeludniona, a szkoły w Wycisłowie i Zalesiu będą puste, ponieważ 
będzie problem z utrzymaniem obydwu obiektów.

Radny Marek Rożek przypomniał, że 12 lat temu na posiedzeniu Zarządu 
Miejskiego przedstawił propozycję reorganizacji tych szkół przygotowaną przez 
ówczesną kierownik ZEAS, jednak nie została przyjęta. Radny poinformował, 
że obecnie również przedstawił swój projekt i nadal jest bez szans powodzenia, 
gdyż przedstawia się projekt przygotowany przez grupę, która jest obecnie  
„u władzy”.

Sołtys Jawor poinformował, że stwierdzenie Przewodniczącego Rady dotyczące 
„wyzbywania się przez mieszkańców wsi Wycisłowo swoich  dzieci do Zalesia” 
jest mylne, ponieważ nic na ten temat nie wie.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że trzeci projekt uchwały dotyczy przewożenia 
dzieci klas przedszkolnych do Zalesia.

Mieszkanka wsi Wycisłowo – Joanna Jankowiak poinformowała, że przekazując 
dzieci przedszkolne do Zalesia mieszkańcy Wycisłowa chcą wesprzeć tę 
placówkę, aby te szkoły mogły istnieć.
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Radny Mieczysław Kowalski stwierdził, że nie może zrozumieć dlaczego 
kierując się dobrem dzieci, mieszkańcy Wycisłowa chcą dzieci przedszkolne 
3,4, 5 i 6 – letnie wysłać do szkoły w Zalesiu, a dzieci 7,8 i 9 – letnie nie.

Mieszkanka wsi Wycisłowo – Joanna Jankowiak wyjaśniła, że propozycja 
mieszkańców Wycisłowa była taka, aby w Zalesiu było piękne przedszkole, 
nawet żłobek, natomiast w Wycisłowie klasy od I-VI. Jednak mieszkańcy wsi 
Zalesie nie wyrażają na to rozwiązanie zgody.

Mieszkanka wsi Jawory – Anna Kubiak poparła stanowisko przedmówczyni, 
aby w Zalesiu było  „przedszkole z prawdziwego zdarzenia”, ponieważ wiele 
matek mogłoby wówczas podjąć pracę i równocześnie mniej osób zgłaszałoby 
się do opieki społecznej po zasiłek.

Radny Michał Dopierała uważa, że nikt nie zabrania dyrektorom szkół utworzyć 
przedszkola o wydłużonym czasie pracy.

Mieszkanka wsi Jawory – Anna Kubiak uważa, że w Zalesiu małe dzieci byłyby 
w odrębnej placówce, a nie z dużymi uczniami klas IV-VI.

Sołtys wsi Koszkowo – Sławomir Tronina wyjaśnił, że oddanie dzieci 
z Wycisłowa do Zalesia spowoduje tam wzrost dzieci.
Poparł utworzenie przedszkola o wydłużonym czasie pracy (po godz. 13.00 za 
odpłatnością).

Następnie Burmistrz poinformował, że jeżeli rodzice chcą iść do pracy, to  jest 
Przedszkole w Karolewie (mimo małej ilości miejsc). Ponadto Burmistrz 
wyjaśnił, że nikt się nie zgłosił z problemem umieszczenia dziecka 
w przedszkolu. 

Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Władysław Hałas stwierdził, że chociaż szkoła 
w Borku Wlkp. jest  „molochem” ma oddziały przedszkolne i wcale nie jest 
prawdą, iż w takiej szkole źle się dzieje małym dzieciom.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak stwierdził, że na pewno 
Burmistrz nie miał złych intencji, jednak nie należy mieszkańcom stawiać 
pytania, czy chcą dopłacać do nauczycieli, gdyż na tak zadane pytanie 
o kogokolwiek lub o cokolwiek odpowiedz będzie „nie”. Następnie 
Wiceprzewodniczący Rady ubolewał nad tym, że „szkoły nie mogą się dogadać 
i połączyć”, ponieważ jest to najlepsze wyjście.  Powinna być jedna „w miarę 
silna” szkoła  I-VI z oddziałem przedszkolnym w dwóch budynkach. Ponadto 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że analizujemy wyniki finansowe, 
a zapominamy o dzieciach. Jako rodzic dziecka uczącego się w SP w Borku 
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Wlkp., Wiceprzewodniczący ubolewa również nad tym, że jeżeli przejdzie ten 
projekt, w którym mowa o przejściu dzieci  klas IV-VI z Wycisłowa i Zalesia do 
Borku Wlkp. warunki w SP w Borku Wlkp.  się pogorszą. 

Burmistrz uważa, że SP w Borku nie jest „molochem”. Ponadto wyjaśnił, że 
jego wypowiedz nie była „uderzeniem” w nauczycieli. Burmistrz podkreślił 
jeszcze raz, że dla dobra dziecka najlepsza jest szkoła społeczna.

Dyrektor SP w Zalesiu poinformowała, że oddział przedszkolny w Zalesiu jest 
czynny do godz. 13.00 i nigdy nie było takiej potrzeby aby wydłużać godziny 
pracy. Dyrektor stwierdziła ponadto, że jeżeli zaistnieje taka potrzeba przychyli 
się do propozycji rodziców.

W dalszej części Przewodniczący Rady ustalił zasady głosowania. 
Poinformował, że radni głosują imiennie na jeden z przedstawionych projektów 
uchwały.
Za przedstawionym sposobem głosowania głosowało 14 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania.

I PROJEKT
Za przyjęciem nikt z radnych nie głosował.

II PROJEKT
Za przyjęciem głosowało 7 radnych:
1. Radny Leszek Dajewski
2. Radny Mieczysław Kowalski
3. Radny Romuald Gawroński
4. Radny Tadeusz Ratajczak
5. Radny Michał Dopierała
6. Radny Andrzej Kubiak
7. Radny Roman Kręciołek

III PROJEKT
Za przyjęciem głosowało 7 radnych:
1. Radny Mieczysław Dębowiak
2. Radny Tomasz Szczepaniak
3. Radny Zbigniew Maturski
4. Radna Barbara Wawrzyniak
5. Radna Anna Marcinkowska
6. Radna Róża Jędrosz
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Radny Marek Rożek wstrzymał się od głosowania. 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych (ustawowo 15 radnych).

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Burmistrz poinformował, że na złożoną interpelację Przewodniczącego Rady 
odpowie pisemnie zgodnie ze Statutem Gminy Borek Wlkp.

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił pismo 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie w sprawie podjęcia działań, które 
ułatwią funkcjonowanie Zakładu w związku z wstrzymaniem refundacji 
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków SODiR.

Następnie Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – Grzegorz 
Marszałek poinformował, że Zakład zatrudnia 35 osób niepełnosprawnych, 
w tym 19 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 16 osób 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Kierownik wyjaśnił, że Zakład poszukuje dodatkowych rynków pracy, jednak 
jest to bardzo trudne z tak dużą grupą osób niepełnosprawnych.  Wnioskował 
oprócz zlecenia prac Zakładowi, udzielenia również dofinansowania.

Przewodniczący Rady stwierdził, że należy wesprzeć Zakład Aktywności 
Zawodowej. Dodał, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego wraz z Burmistrzem Borku Wlkp. 
powinni znaleźć rozwiązanie w tej sprawie. Ponadto apelował do sołtysów 
z terenu gminy Borek Wlkp. o zlecanie prac dla ZAZ.

Kierownik ZAZ poinformował, że pracownicy Zakładu mogą wykonywać różne 
prace na rzecz sołectw.

Radny Romuald Gawroński zapytał czy fundusze, które Gmina otrzymała na 
utworzenie ZAZ muszą być zwrócone.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podejmując uchwałę o tworzeniu ZAZ 
w Leonowie podjęliśmy obowiązek o jego prowadzeniu przez okres 10 lat, jeżeli 
nie będzie funkcjonować przez ten okres, Gmina będzie musiała zwrócić 
otrzymaną dotację wraz z odsetkami. Skarbnik Gminy dodała również, że 
pracownikom ZAZ należy do końca miesiąca marca wypłacić trzynastkę, jednak 
w miarę posiadanych środków. W przypadku braku środków wypłata tego 
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wynagrodzenia może być w terminie późniejszym z odsetkami, a każdy 
z pracowników może również złożyć oświadczenie, że rezygnuje z odsetek.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzeganie Prawa i Porządku Publicznego – Barbara Wawrzyniak zapytała 
czym jest spowodowane wstrzymanie refundacji ze środków SODiR.

Kierownik ZAZ wyjaśnił, że wszystkie Zakłady Aktywności Zawodowej w 
2011 roku korzystały z refundacji. Aby korzystać z tych środków ZAZ Leonów 
musiał wypracować miesięcznie 32.500 zł. Wymaganą kwotę zakład 
wypracował w miesiącach czerwiec i lipiec 2011r. i w tym momencie mógł 
wystąpić o refundację wynagrodzeń ze środków SODiR. Niestety otrzymał 
decyzję odmowną uzasadniającą, że dofinansowanie nie przysługuje do 
wynagrodzenia pracownika w części, w której jest ono finansowane ze środków 
publicznych. 

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.8. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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