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Protokół nr 14/2011  

z posiedzenia wspólnego 

Komisji Rady Miejskiej 

odbytego w dniu 28 listopada 2011 roku 
 

W posiedzeniu udział wzięli: członkowie poszczególnych Komisji Rady 

Miejskiej, Burmistrz – Marian Jańczak, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska.  

Nieobecny radny – Leszek Dajewski. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Sprawozdanie z działalności: 

a) Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie Spółka z o.o. 

b) Zakładu Usług Komunalnych w Borku Wlkp. Spółka z o.o. 

c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. 

3. Wolne głosy i wnioski. 

4. Zakończenie. 

 

Ad.1.Otwarcie posiedzenia. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz Ratajczak. 

Przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian. 

 

Ad. 2. Sprawozdanie z działalności: 

a) Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie Spółka  

z o.o. 

 

Burmistrz poinformował, że dokumenty finansowo - majątkowe spółki były 

do wglądu w biurze Rady Miejskiej w związku z powyższym prosił o zgłaszanie 

pytań w tym temacie. 

Radny Marek Rożek wnioskował o wyjaśnienie dlaczego materiały dotyczące 

omawianego tematu nie mogły być kserowane radnym. 

Burmistrz poinformował, że posiada ekspertyzę prawną, która zabraniała 

powielania dokumentów finansowych spółki, jednak po szczegółowym 

przeanalizowaniu dokumentów Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Karolewie Spółka z o.o. powyższe dokumenty zostały powielane radnym, 

którzy o to wnioskowali. 

 

Radny Marek Rożek zgłosił następujące pytania i uwagi: 

1) ile wynoszą zaległości w płatnościach:  

- od osób fizycznych 

- od osób prawnych 
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2) jaki jest koszt oczyszczania ścieków dowożonych bytowych, 

3) jakie środki wpływają od dostawców zewnętrznych, 

4) ile kosztowały usługi obce świadczone na rzecz Zakładu,  

5) rozpatrzenie propozycji usprzętowienia Zakładu celem świadczenia usług 

poza teren gminy, 

6) w jaki sposób są sprawdzane osoby, które nie płacą za ścieki, a je 

odprowadzają, 

7) radny zwrócił uwagę, że w momencie doliczenia amortyzacji, koszty 

dostarczenia wody i odprowadzania ścieków byłyby bardzo wysokie i cena 

za wodę i ścieki byłaby o wiele wyższa, radny uważa to za negatywne 

zjawisko, 

8) dlaczego maleje zużycie wody w gminie, 

9) radny zwrócił uwagę również na  wskaźnik płynności finansowej 

przedsiębiorstwa. 

 

Radny Romuald Gawroński stwierdził, że pogarsza się jakość wody. 

 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zapytał ile jest wody: 

- wydobytej  

- technicznej 

- sprzedanej 

- co ze środkami uzyskanymi z dodatkowych usług. 

 

Radna Anna Marcikowska zapytała ile osób jest zatrudnionych w spółce. 
 

 

Burmistrz udzielił wyjaśnień na poszczególne pytania radnego Marka Rożka:  

Ad.1)  

- zaległości od osób prawnych są rzędu dwóch okresów rozliczeniowych 

(miesięczny okres rozliczeniowy), 

- zaległości od osób fizycznych od 25 do 30 tyś zł w zależności od okresu, są 

odbiorcy, którzy płaca raz w roku, wówczas spada do 10%, ściągalność 

należności od roku jest dość dobra, 

Ad.2) ścieki dowożone bytowe z budynków wielorodzinnych  są odbieranie  

w cenie ścieków komunalnych wprowadzonych do zbiorowych urządzeń 

kanalizacyjnych,         

Ad.3) cena za ścieki dostarczone od firmy jest uzależniona od wysokości 

ładunku zanieczyszczeń (BZP5, CHZT),  

Ad.4) zamówione usługi w 2010 roku kosztowały 90 tys. zł, 

Ad.5) usprzętowienie Zakładu jest dobrym pomysłem, jednak należałoby 

wówczas zwiększyć również zatrudnienie co spowodowałoby zbyt duże koszty, 

Ad.6)  każdy właściciel posesji winien zgłosić do Zakładu przyłączenie do 

kanalizacji sanitarnej, na dzień dzisiejszy do 3% posesji jest nieodłączonych,  

w tym wyjątki gdzie posesję zamieszkuje jedna osoba w starszym wieku, 

Ad.8) przez ostatnie 4 lata zaobserwowano spadek zużycia wody, 

prawdopodobnie z oszczędności. 
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Radny Mieczysław Dębowiak wnioskował o rozpatrzenie możliwości 

podpisania umowy na odbiór ścieków od mieszkańców, którzy nie są podłączeni 

do kanalizacji sanitarnej na tych samych warunkach, jakie mają mieszkańcy  

budynków wielorodzinnych.   
 

Burmistrz wyjaśnił że, jeśli jest szambo w granicach 10m
3 

istnieje możliwość 

świadczenia takiej usługi, sprawę należy zgłosić do Boreckiego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie. 

Natomiast w sprawie pogarszającej się jakości wody Burmistrz wyjaśnił, że nie 

zauważył takiego stanu. Po czym dodał, że jeśli są takie uwagi sprawę należy 

zgłosić do Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim lub 

do Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie albo do Sanepidu. 

 

Ponadto Burmistrz udzielił wyjaśnień na pytanie Przewodniczącego Rady, 

informując, że ubytek wody wydobytej do sprzedanej jest stosunkowo niewielki 

i wynosi od 15% do 20% w zależności od procesów technologicznych 

zachodzących na stacjach uzdatniania wody.  

Natomiast ze środków uzyskanych z dodatkowych usług jest obecnie budowany 

garaż i archiwum zakładowe. 

Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że zatrudnienie w Zakładzie jest na poziomie 19,5 

etatu. 

Innych uwag nie zgłoszono, materiały finansowo- majątkowe spółki stanowią 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

b) Zakładu Usług Komunalnych w Borku Wlkp. Spółka z o.o. 

 

W tym punkcie radny Marek Rożek stwierdził, że sprawozdanie finansowe 

Zakładu zostało sporządzone wzorcowo. Dodał, że Zakład ma niewielki 

majątek, świadczy usługi na rzecz naszej gminy i nie zgłosił żadnych uwag. 

 

Burmistrz poinformował, że Zakład Usług Komunalnych w Borku Wlkp. został 

powołany do świadczenia  usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta oraz do obsługi targowiska miejskiego. 
 

Radna Róża Jędrosz wnioskowała również o świadczenie usług przez w/w 

Zakład na wsiach. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że Zakład może świadczyć również usługi na rzecz wsi.  

Sprawozdanie finansowe Zakładu za rok 2010 stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu.  

 

c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. 

 

Burmistrz poinformował, że Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie 

prowadzi swą działalność od roku, w 90% jest refundowana przez PFRON, 
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Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego, 

natomiast 10% środków Zakład musi wypracować. 

 

Radny Marek Rożek zapytał, przez jaki okres czasu działalność w/w Zakładu 

będzie dofinansowywana. 

 

Burmistrz poinformował, że umowa jest zawarta na okres 10 lat, po tym okresie 

Gmina może budynek przeznaczyć na inną działalność. 

 

Radny Romuald Gawroński zapytał czy sprzęt, który jest na stanie Zakładu  

może być wykorzystany na inny cel. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że nie. 

 

Schemat organizacyjny, warunki zatrudnienia oraz sytuacja ekonomiczna 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie stanowią załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.3. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu – Tadeusz Ratajczak zapytał redaktor „Życia Gostynia” – Agatę 

Fajczyk co miała na myśli pisząc, że na spotkaniu z mieszkańcami wsi Zalesie 

zorganizowanym w sprawie reorganizacji SP w Zalesiu i Wycisłowie, 

samorządowcy nie byli przygotowani do spotkań. 

Redaktor wyjaśniła, że nikt nie umiał wyjaśnić na czym polega prowadzenie 

szkoły społecznej, radni byli zaskoczeni reakcją mieszkańców wsi Wycisłowo. 

 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek dodał również, że redaktor „Życia 

Gostynia” w swoich artykułach pisze nieprawdę i w związku z powyższym, jeśli 

taka sytuacja się powtórzy zostanie wyproszona z sali posiedzeń. 

Ponadto Przewodniczący Rady wyjaśnił, że samorządowcy nie chcą kłótni  

z mieszkańcami wsi Zalesie i Wycisłowo, jednak obie strony muszą ustąpić, aby 

zawrzeć porozumienie. 

 

Redaktor Agata Fajczyk poinformowała, że zamieści sprostowanie tego 

artykułu. 

 

Radny Marek Rożek poruszył również sprawę odśnieżania chodników przy 

posesjach oraz zapytał, co ze śniegiem spychanym z jezdni na chodnik. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że problem jest znany dotyczy to głównie odśnieżania ulicy 

Zdzieskiej, na gminnych drogach nie ma tego problemu. 

 

Radna Barbara Wawrzyniak zapytała dlaczego przystanek autobusowy  

w miejscowości Liż został przesunięty.  
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Burmistrz wyjaśnił, że droga kończy się przy lesie i dalej nie ma utwardzonej 

drogi w związku z powyższym nie może jechać tam autobus szkolny. Jednak na 

prośbę rodziców od 15 listopada br do 15 marca 2012 roku będzie jeździł 

autobus szkolny pod budynek mieszkalny na Liżu. 

 

Radny Marek Rożek wnioskował o wyznaczenie miejsc parkingowych na 

Rynku w Borku Wlkp. dla interesantów Urzędu Miejskiego.  

 

Burmistrz wyjaśnił, że jest znak na Rynku „parking dla pracowników  

i interesantów Urzędu Miejskiego”. 

 

Ponadto radny Marek Rożek zwrócił uwagę, że samochody ciężarowe wyrywają 

słupki na azylach przy przejściach dla pieszych na Rynku. Radny zapytał, czy 

może być inne rozwiązane przy tych przejściach.  

 

Burmistrz wyjaśnił, że azyle były wymogiem uzyskania dofinansowania ze 

środków unijnych budowy tejże drogi. Ponadto Burmistrz  poinformował, że po 

ukończeniu przebudowy drogi odciążającej od ul. Koźmińskiej do drogi 

powiatowej P4965, ruch samochodów ciężarowych przez Rynek w Borku Wlkp. 

będzie zabroniony. 

 

Radny Michał Dopierała poinformował, że zgłosiła się osoba oferująca usługi 

kupna używanej folii. Ponadto radny wnioskował o przejęcie drogi przy posesji 

Pani Antczak w Skokowie od Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu. 
 

Burmistrz poinformował, że sprawę należy zgłosić do Kierownika Referatu 

Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, który sprawę rozpropaguje na terenie 

gminy. 
 

Innych uwag nie zgłoszono.  

 

Ad.4. 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  
 

 

 


