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Protokół nr 11/2011  

z posiedzenia wspólnego 

Komisji Rady Miejskiej 

odbytego w dniu 13 września 2011 roku 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ustalenie porządku posiedzenia. 

3. Rozpatrzenie pisma Janusza Naglak zam. Skoków. 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

6. Zakończenie. 

 

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz Ratajczak.  

 

Ad. 2 Ustalenie porządku posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przedstawił 

porządek obrad, który przyjęto bez zmian. 

 

Ad.3. Rozpatrzenie pisma Janusza Naglak zam. Skoków. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił pismo 

Janusza Naglaka  z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie złożonego w Miejsko – 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. wniosku o wypłatę 

świadczenia pieniężnego w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania”.  

Decyzja Komisji: przeprowadzone w tym zakresie postępowanie 

administracyjne MGOPS w Borku Wlkp.  było prawidłowe. 

W przypadku, gdy strona kwestionuje zasadność wydanej decyzji przysługuje 

jej, zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, prawo do 

wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do organu 

wskazanego w uzasadnieniu decyzji. 

 

Ad.4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

a) powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na 

ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu. 
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Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak prosił o zgłaszanie radnych do 

składu w/w zespołu. 

Radna Róża Jędrosz proponowała do składu Zespołu Opiniodawczego 

przewodniczących poszczególnych Komisji.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Romuald Gawroński nie wyraził zgody. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  – Zbigniew 

Maturski , Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 

Socjalnych Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Barbara 

Wawrzyniak  oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

– Tadeusz Ratajczak wyrazili zgodę. 

Zaproponowany radny Mieczysław Dębowiak – nie wyraził zgody. 

Radny Przemysław Madzia – wyraził zgodę. 

 

Do składu Zespołu opiniodawczego zaproponowano następujących radnych: 

1) Zbigniewa Maturskiego 

2) Barbarę Wawrzyniak 

3) Tadeusza Ratajczaka 

4) Przemysława Madzię 

 

Żadnych uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: pozytywna. 

 

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. 

 

Inspektor ds. Oświaty – Tomasz Marszałek poinformował, że 

złożony przez Gminę Borek Wlkp. wniosek o dofinansowanie projektu pt. 

„Recepta na lepsze jutro – Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie 

Borek Wielkopolski” o nr POKL.09.01.02-30-101/11, w ramach Priorytetu IX, 

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został rozpatrzony 

pozytywnie na etapie oceny merytorycznej. W związku z tym został 

zakwalifikowany do dofinansowania.  

Projekt „Recepta na lepsze jutro - Indywidualizacja nauczania  

w gminie Borek Wielkopolski” ma doprowadzić do osiągnięcia celu ogólnego, 

jakim jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 

indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach 

podstawowych funkcjonujących w Gminie Borek Wielkopolski. Ma również 
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wesprzeć działania wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Borek 

Wielkopolski w realizacji treści i wymagań określonych w nowej podstawie 

programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego. 

Realizacja projektu przyczyni się do podnoszenia u uczniów 

podstawowych umiejętności związanych z czytaniem, pisaniem, liczeniem, 

mówieniem, zdolnościami artystycznymi czy rozwojem społecznym. Dzięki 

temu projektowi wzbogacona zostanie oferta edukacyjna, przez co uczniowie 

będą mogli skorzystać z atrakcyjnego powszechnego dostępu do edukacji. 

Obecnie placówki nie posiadają wystarczającej bazy dydaktycznej 

umożliwiającej realizację atrakcyjnego I etapu edukacyjnego. Z racji miejsca 

zamieszkania uczniowie mają utrudniony dostęp do nowoczesnych źródeł 

zdobywania wiedzy. Niska świadomość społeczeństwa w zakresie potrzeb 

edukacyjnych młodego pokolenia nie służy motywacji dzieci do rozwijania 

swoich możliwości. W celu ukazania potrzeb edukacyjnych niezbędnych w celu 

prawidłowego rozwoju należy wprowadzić dodatkowe, atrakcyjne zajęcia 

motywujących uczniów do działania.  

W projekcie uczestniczyć będą uczniowie i uczennice klas I-III, 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w zakresie specyficznych trudności  

w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.  

W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u 

których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających 

zdolności  

i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. 

 

Poprzez udział w programie zostaną zrealizowane dwa główne zadania: 

1) Doposażenie bazy dydaktycznej szkół: wyposażenie w materiały 

dydaktyczne sal, w których prowadzone są zajęcia z uczniami i uczennicami 

klas I-III wszystkich szkół objętych programem. Wyposażenie będzie zgodne  

z potrzebami uczniów i uczennic szkół. Do wszystkich szkół podstawowych 

zakupione zostaną: plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu 

edukacji przyrodniczej, bryły geometryczne oraz gry dydaktyczne, książki  

z ćwiczeniami pozwalające poprzez zabawę poprawiać wymowę dzieci. 

Najmniejsze szkoły doposażą swoją bazę dydaktyczną we własny sprzęt 

specjalistyczny (laptopy + projektor). Zakupione materiały dydaktyczne i 

sprzęt będą również służyć kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia 

równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego 

postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Całkowita kwota 

wydatków na pomoce dydaktyczne wyniesie 108 600,00. 

2) Realizacja zajęć dodatkowych. Wszystkie szkoły w Gminie Borek 

Wielkopolski realizują zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację 

procesu dydaktycznego, na podstawie opracowanych przez zespół 

nauczycieli wszystkich naszych szkół programów indywidualizacji.   

W szkołach podstawowych realizowane będą następujące zajęcia: 
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- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,  

w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, 

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

- gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, 

- zajęcia korekcyjno kompensacyjne, 

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, 

- gry i zabawy ogólnorozwojowe. 

Przewiduje się przeprowadzenie 30 zajęć w roku szkolnym 2011/2012.  

W Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. część zajęć odbywać się będzie  

w dwóch grupach. W pozostałych szkołach dla każdego rodzaju zajęć 

utworzone zostaną pojedyncze grupy. Ponadto w ramach projektu wszystkie 

dzieci objęte zostaną pomocą psychologiczną i pedagogiczną. 

Dodatkowo dla dzieci szczególnie uzdolnionych zostaną zorganizowane 

zajęcia rozwijające zainteresowania: prowadzenie nauk matematyczno-

przyrodniczych, zajęcia aktorskie, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne, 

zajęcia historyczne, zajęcia sportowe, zajęcia językowe. Kwota na realizację 

zajęć wynosi: 50 800,00 zł. 

Obecnie jest składana dokumentacja do podpisania umowy  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu i jednym z wymaganych 

załączników jest w/w uchwała zatwierdzająca projekt współfinansowany  

z EFS. 

 

Radna Róża Jędrosz zapytała czy jest lista pomocy, które można kupić  

w ramach w/w Programu. 

Inspektor ds. Oświaty wyjaśnił, że zakupy będą robione wg zapotrzebowań 

nauczycieli klas I do III. 

 

Innych zapytań brak. 

Opinia Komisji: pozytywna. 

 

c) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp. 

 

Inspektor Stefan Szymczak wyjaśnił, że uchwała dotyczy sprzedaży działek 

przeznaczonych pod zabudowę położonych na Osiedlu Powstańców Wlkp. 

Teren ten został objęty planem zagospodarowania przestrzennego, który został 

zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXIV/194/2008 z dnia 

30 października 2008 r. Nieruchomości te mogą zostać sprzedane, ponieważ 

mają dostęp do dróg. Działka 1116/5 posiada dostęp do drogi oznaczonej 

numerem geodezyjnym 1116/4, natomiast działka nr 542/5 posiada dostęp do  

ul. Sportowej. Po wykupieniu następnych gruntów pod ulice powstaną jeszcze  

2 działki budowlane, które zostaną wydzielone z działki 1116/3, pozostała część 
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działki 1116/3 zgodnie z planem przeznaczona zostanie pod usługi i zieleń 

urządzoną oraz pod drogi. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Opinia Komisji: pozytywna. 

 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Koszkowie. 

 

Inspektor Stefan Szymczak wyjaśnił, że uchwała dotyczy sprzedaży prawa 

użytkowania wieczystego na prawo własności. Z wnioskiem o wykup prawa 

użytkowania wieczystego na własność wystąpili wspólnicy spółki Stanisław  

i Krzysztof Osiewicz. Są oni właścicielami budynków, które stanowią odrębną 

własność. Są oni użytkownikami wieczystymi działki nr 50/2 położonej  

w Koszkowie. Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 nieruchomość zbywana jest  

w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Opinia Komisji: pozytywna. 

 

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych  

w Zalesiu. 

 

Inspektor Stefan Szymczak poinformował, że uchwała dotyczy nieodpłatnego 

przejęcia gruntów stanowiących drogi w miejscowości Zalesie. Drogi te 

stanowią dojazdy do mieszkańców bloków po byłym PGR Zalesie i stanowią 

infrastrukturę towarzyszącą mieszkańcom budynków. Droga nr 355/1 połączy 

również drogę powiatową z działką nr 356/2, której właścicielem jest Gmina 

Borek Wlkp. i stanowi ona teren po byłej oczyszczalni ścieków. Działka nr 

355/1 powstała z podziału geodezyjnego działki nr 355. Pozostała część tj. dz. 

nr 355/2 stanowi grunt orny, gdyż droga ta została zlikwidowana. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Opinia Komisji: pozytywna. 

 

f) zmiany uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości. 

 

W tym punkcie Burmistrz wnioskował o wycofanie w/w projektu uchwały  

z porządku sesji.  

 

Uwag nie zgłoszono. 
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g) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wlkp.  

 

Podinspektor ds. Inwestycji, dróg i remontów– Joanna Krajewska 

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. 

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. 
 

Radny – Mieczysław Dębowiak zapytał dlaczego ul. Głosiny jest objęta w/w 

Programem.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że właściciel Restauracji Stajenka z tejże ulicy 

wnioskował o objęcie Programem. 

 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Opinia Komisji: pozytywna. 

 

e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany po stronie dochodów dotyczą: 

 - dz.751, rozdz. 75108, § 2010 zwiększa się  dochody o kwotę 6.671 zł z tytułu 

dotacji celowej na zadania zlecone  z przeznaczeniem na finansowanie zadań 

wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do 

sejmu i senatu . 

 

Zmiany po stronie wydatków dotyczą: 

- Dz.010, rozdz.01095,  zmniejsza się wydatki w § 3020, 4010, 4110, 4120, 

4210, 4280, 4440 o łączna kwotę 11.010 zł (środki te były zaplanowane na 

wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach akcji rowy), 

- Dz.600, rozdz.60016, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł na zakup 

materiałów, 

- zwiększa  się wydatki na zadania inwestycyjne: 

  Przebudowa drogi gminnej w Wycisłowie  - 25.900 zł, 

  Przebudowa drogi Jawory – Liż  - 25.000 zł. 
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- zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne dot. odtworzenia drogi 

dojazdowej do ORLIKA – 50.000 zł. 

- Dz.750, rozdz. 75023 zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 

20.000 zł, a zwiększa w § 4010 o kwotę 16.000 zł. (na nagrodę jubileuszową) 

oraz w § 4210 o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów, 

  - w rozdz. 75075, § 6060 zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne  

o kwotę 18.000 zł, natomiast zwiększa się w § 4210 o kwotę 4.000 zł (zakup 

folderów), 

- w rozdz. 75095 , § 4430  zwiększa się wydatki o kwotę 15.500 zł (składki 

członkowskie dla Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”). 

- Dz. 751, rozdz. 75108, § § 4110,4120,4170,4210,4410,4300 wprowadza się 

środki w wysokości 6.671 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu , 

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 2310 zwiększa się wydatki o kwotę 6.300 zł 

(refundacja kosztów dziecka z terenu naszej gminy uczęszczającego do 

placówki na terenie innej gminy), natomiast zmniejsza się wydatki w rozdz.  

80195 w §§ 4170,4300 o kwotę 6.300 zł, 

- Dz.900, rozdz. 90019, § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.500 zł,  

a zwiększa w § 6230 o kwotę 2.500 zł  (dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 

jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe 

oczyszczalnie), 

Rozdz. 90095, § 4530 zmniejsza się wydatki o kwotę  60.000 zł (z tytułu 

podatku od towarów i usług -VAT ), 

- Dz.921, rozdz.92109, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 600 zł  na zakup 

usług pozostałych   (przeglądy sieci gazowej i elektrycznej), § 4270 zwiększa 

się wydatki o kwotę 1.600 zł na zakup usług remontowych (remont świetlicy), 

- zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 14.500 zł na zadanie pn. 

„Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK 

w Borku Wlkp. 

- Dz. 926, rozdz.92601, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 3.450 zł na zakup 

usług pozostałych (przeglądy elektryczne, gazowe, montaż siedlisk na 

stadionie). 

Zwiększa się rezerwę ogólna o kwotę 35.460 zł. Po zmianach rezerwa ogólna 

wynosi 52.958 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł. 

 

Radny Romuald Gawroński zapytał na remont, której świetlicy są planowane 

środki. 

Burmistrz wyjaśnił, że na remont świetlicy w Jeżewie. 

Radny Romuald Gawroński zapytał także na jakie zadanie zwiększa się wydatki 

o kwotę 14.500 zł w budynku M-GOK w Borku Wlkp. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to środki przeznaczone na zakup pieca c.o. 

oraz balustrady. 
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Radny Mieczysław Dopierała zgłosił, że w MGOK nie działa wentylacja  

w kuchni, brak jest szafek na naczynia i garnki. Radny uważa, że  

w MGOK powinna być również nowa chłodnia. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że sala w MGOK planowana była na imprezy 

z kateringiem. 

 

Radna Róża Jędrosz zapytała kiedy będzie realizowana droga z Wycisłowa do 

Liża. 

Burmistrz wyjaśnił, że po podjęciu uchwały zostaną podpisane stosowne umowy 

na realizację w/w zadania. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: pozytywna, 2 radnych wstrzymało się od głosowania 

(nieobecny radny Przemysław Madzia). 

 

f)  Wyrażenie opinii w sprawie: 

- przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz Szkoły Podstawowej 

im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił następującą propozycję:  

dwie szkoły połączyć w jedną, kl. „0” w każdej szkole, w Zalesiu klasy I i II,  

w Wycisłowie klasy od III do VI. 

 

Radna Róża Jędrosz proponowała aby w SP w Zalesiu było przedszkole dla 

dzieci od 3 lat, w SP w Wycisłowie klasy od I do III, natomiast klasy od IV do 

VI w Borku Wlkp. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w Wieloletnim Planie Finansowym Rada 

Miejska uchwaliła reorganizacje szkół, celem oszczędności środków 

finansowych.  

 

Następnie Burmistrz stwierdził , że w miesiącu czerwcu na sesji Rady Miejskiej 

zostały przedstawione projektu uchwał w sprawie przekształcenia w/w szkól, 

jednak Rada odsunęła je. W związku z powyższym Burmistrz prosił Radę  

o przedstawienie propozycji rozwiązań w tej sprawie, ponieważ Gminy nie stać 

na dokładanie miliona zł do utrzymania tych szkół. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Barbara Wawrzyniak 

poinformowała, że wizualne SP w Wycisłowie i Zalesiu bardzo „odstają” od 

szkół w Borku Wlkp. i  Zimnowodzie. 
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Radny Leszek Dajewski stwierdził, że problem SP w Zalesiu istnieje już od 15 

lat. Radny uważa, że należy przekonać mieszkańców Zalesia, że reorganizacja 

szkoły jest dla dobra ich dzieci. 

 

Radny Mieczysław Kowalski zwrócił uwagę, że wcześniejsze wypowiedzi przy 

reorganizacji szkół były iż „kwestia finansowa nie jest decyzyjna”. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że wspomniane szkoły bardzo „odstają” poziomem od 

pozostałych, wobec powyższego oczekuje od Rady propozycji rozwiązania 

problemu. 

 

Radny Tomasz Szczepaniak stwierdził, że Rada nie odrzuciła projektu uchwały 

w sprawie przekształcenia w/w szkół tylko odłożyła w czasie jej podjęcie, celem 

przeanalizowania sprawy z rodzicami uczniów tych szkół. 

 

Następnie radny Mieczysław Kowalski poinformował, że Rada nie będzie 

przeciwna przekształceniu szkół w Zalesiu i Wycisłowie jeżeli rodzice uczni 

tych szkół będą o tym przekonani.  

 

Przewodniczący Rady zobowiązał Burmistrza do zorganizowania spotkania  

z rodzicami uczni SP w Zalesiu i SP w Wycisłowie. 

 

Innych uwag w tym temacie nie zgłoszono. 

 

- lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie wsi Koszkowo oraz 

Strumiany 

 

Radna – Róża Jędrosz wyjaśniła, że przeprowadziła rozmowę z mieszkańcami 

wsi Koszkowo i 20 z nich wyraziło zgodę na lokalizację elektrowni, jednak 80 

mieszkańców nie wyraziło zgody. 

 

Radna - Barbara Wawrzyniak poinformowała, że mieszkańcy wsi Strumiany nie 

wypowiedzieli się w tej sprawie, ponieważ zbyt mało informacji otrzymali  

w tym zakresie. 

 

W tym temacie nikt więcej głosu nie zabrał. 

 

 

Ad.5. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał. 
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Ad.6. Zakończenie. 

 

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 

Ratajczak zakończył posiedzenie. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Komisji 

 

Wiesława Wójcik      Tadeusz Ratajczak  

 

 

 


