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

odbytej w dniu 16 sierpnia 2012 roku
w godz. od 1600 do 1740

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

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
Dyrektor Zespołu Szkół im.  Powstańców  Wielkopolskich w Borku Wlkp.  – 

Krzysztof Baska,  
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły – Władysław Hałas,
Kierownik ZAZ Leonów – Grzegorz Marszałek,
Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk, 
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 XXI sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) likwidacji  Liceum  Profilowanego  przy  Zespole  Szkół  im.  Powstańców 

Wielkopolskich w Borku Wlkp., 

b) przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
w Borku Wlkp. w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Borku Wlkp., 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 
w Borku Wlkp. prowadzonego przez Gminę Borek Wielkopolski,
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c) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Borku Wlkp., wchodzącej 
w  skład  Zespołu  Szkół  im.  Powstańców Wielkopolskich  w  Borku  Wlkp. 
prowadzonej przez Gminę Borek Wielkopolski,

d) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Borek Wlkp. na lata 2012-2016,

e) zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych,

f) wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  w  trybie 
bezprzetargowym,

g) zmian budżetu i w budżecie na rok 2012.

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Wolne głosy i wnioski. 
9.  Zakończenie.

Następnie  Przewodniczący Rady poinformował,  że na posiedzeniu wspólnym 
Komisji Rady Miejskiej wprowadzono projekt uchwały w sprawie: 

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym 
w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp. – „Osiedle Jaraczewska”,

 po czym wnioskował o ujęcie powyższego projektu w porządku sesji.

Uwag  nie  zgłoszono.  Za  wprowadzeniem  dodatkowych  projektów  uchwał 
głosowało  15  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  i  nikt  nie  wstrzymał  się  od 
głosowania.

W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał pkt 6 porządku obrad 
po wprowadzonej zmianie. 

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) likwidacji  Liceum  Profilowanego  przy  Zespole  Szkół  im.  Powstańców 

Wielkopolskich w Borku Wlkp., 

b) przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
w Borku Wlkp. w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Borku Wlkp., 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 
w Borku Wlkp. prowadzonego przez Gminę Borek Wielkopolski,
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c) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Borku Wlkp., wchodzącej 
w  skład  Zespołu  Szkół  im.  Powstańców Wielkopolskich  w  Borku  Wlkp. 
prowadzonej przez Gminę Borek Wielkopolski,

d) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Borek Wlkp. na lata 2012-2016,

e) zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych,

f) wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  w  trybie 
bezprzetargowym,

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym 
w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp. – „Osiedle Jaraczewska”,

h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2012.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem porządku sesji głosowało 15 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny. 

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

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXII 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 XXII sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych.   

Radna Anna Marcinkowska ponowiła wniosek dotyczący wyznaczenia przejścia 
dla pieszych przy przystanku autobusowym w Bruczkowie. 

Radny  Michał  Dopierała  zapytał  czy  są  prowadzone  działania  celem 
zwiększenia bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. 

Ad.6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) likwidacji  Liceum Profilowanego przy  Zespole  Szkół  im.  Powstańców 

Wielkopolskich w Borku Wlkp. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Andrzej  Kubiak  przedstawił  projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie  wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXIII/  117 /2012 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b) przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
w  Borku  Wlkp.  w  Liceum Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w  Borku 
Wlkp.,  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  im.  Powstańców 
Wielkopolskich  w  Borku  Wlkp.  prowadzonego  przez  Gminę  Borek 
Wielkopolski.

Projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem w powyższej  sprawie  przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 
 Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  –Tomasz  Szczepaniak  zapytał,  czy 
absolwenci gimnazjum również będą mogli chodzić do tej szkoły.

Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Borku  Wlkp.  –  Krzysztof  Baska  wyjaśnił,  że 
będzie to liceum dla dorosłych wobec powyższego osoby, które ukończą 18 lat 
będą mogły kontynuować naukę w tymże liceum.

Innych 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.
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Uchwała Nr XXIII/  118 /2012 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c) przekształcenia  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  w  Borku  Wlkp., 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 
w Borku Wlkp. prowadzonej przez Gminę Borek Wielkopolski.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Andrzej  Kubiak  przedstawił  projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Radny Tadeusz Ratajczak zapytał jak będzie wyglądał plan nauczania uczniów 
klas III.

Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. wyjaśnił, że w powiecie gostyńskim 
jest równy plan nauczania i jest następujący:
- klasa I – trzy dni nauki
- klasa II – 2 dni nauki
- klasa III – 1 dzień nauki

Innych 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 XXIII/  119 /2012 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

d) Wieloletniego  Programu  Gospodarowania  Mieszkaniowym  Zasobem 
Gminy Borek Wlkp. na lata 2012-2016.

Projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  w  powyższej  sprawie  przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  praw  lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego należy uchwalić 
w/w program.

Radny  Marek  Rożek  –  członek  Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej 
poinformował,  że  procedura  przyznawania  mieszkań  socjalnych  jest 
następująca:
-    mieszkańcy składają wniosek o przyznanie mieszkania socjalnego,
- Komisja opiniuje, 
- natomiast ostatecznie mieszkanie przyznaje Burmistrz.
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Radny Zbigniew Maturski zapytał do kogo należy obiekt starej szkoły 
w Zimnowodzie.

Burmistrz wyjaśnił,  że jest  to własność Gminy Borek Wlkp. Dodał także,  że 
kilkakrotnie był ogłaszany przetarg na zbycie tej nieruchomości, jednak nie było 
zainteresowania jej kupnem.
Radny Mieczysław Dębowiak poinformował, że komin tego budynku zagraża 
mieszkającemu obok - panu Wachowskiemu.

Innych 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 XXIII/  120 /2012 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e) zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Andrzej  Kubiak  przedstawił  projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Burmistrz poinformował, że droga powiatowa Skokówko – Jeżewo oraz odcinek 
drogi powiatowej Niedźwiady – Granica Powiatu – Jeżewo  posiadają znaczenie 
lokalne i stanowią uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. 
Stan tych dróg ma wielkie znaczenie dla wizerunku Gminy Borek Wlkp. 
w  związku  z  odbywającymi  się  różnymi  imprezami  nad  zalewem  Jeżewo. 
Wobec powyższego wskazane byłoby zaliczyć przedmiotowe drogi do kategorii 
dróg gminnych, a następnie czynić starania o ich modernizację.

Radny Michał Dopierała uważa, że z przejęciem tych dróg należy wstrzymać się 
do przyszłego roku budżetowego. 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXIII/  121 /2012 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

f) wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  w  trybie 
bezprzetargowym.

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady – Tomasz Szczepaniak.
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Następnie  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 
poinformował, że w celu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
mieszkaniec gminy będzie zobowiązany do segregowania określonych 
w Regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy 
Borek  Wlkp.  odpadów.  Chcąc  ograniczyć  ilość  pojemników  na  odpady 
segregowane  na  poszczególnych  posesjach,  Gmina  planuje  wybudowanie 
punktu selektywnego zbierania odpadów na działce położonej za SKR 
w Borku Wlkp. 

Radny Marek Rożek zapytał do kogo należy działka sąsiadująca, ponieważ nie 
będzie do niej drogi dojazdowej.

Burmistrz wyjaśnił, że nie ma możliwości podziału działki kiedy nie ma do niej 
dojazdu.

Innych 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 XXIII/ 122 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

g) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  terenie 
położonym w rejonie  ulicy  Jaraczewskiej  w Borku  Wlkp.  –  „Osiedle 
Jaraczewska”.

Przewodniczący Rady wnioskował do radnych o wyrażenie zgody aby nie 
czytać całej treści projektu uchwały.
Za  wnioskiem  Przewodniczącego  Rady  głosowało  15  radnych,  nikt  nie  był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Andrzej  Kubiak  przedstawił 
uzasadnienie do projektu uchwały w powyższej sprawie.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 
uchwała w tej sprawie była podjęta w 2010 roku, jednak ze względu na brak 
zgody Ministra Rolnictwa na odrolnienie gruntów rolnych położonych 
w  obrębie  Skoków,  Wojewoda  Wielkopolski  uchylił  uchwałę.   Obecnie 
wskazany  grunt  uzyskał  zgodę  na  odrolnienie.  W  związku  z  powyższym 
przygotowano projekt uchwały.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXIII/  123 /2012 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

h) zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok.

Projekt  uchwały  przedstawił  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz 
Szczepaniak.  Następnie  Skarbnik  Gminy  –  Mirosława  Kozłowska 
poinformowała o projekcie zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok.

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 XXIII/  124 /2012 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Na zapytanie radnej Anny Marcinkowskiej Burmistrz wyjaśnił, że droga przy 
przystanku autobusowym należy do Powiatu Gostyń, w związku z powyższym 
wyznaczenie przejścia  dla pieszych na tej  drodze winien wykonać właściciel 
drogi. Ponadto Burmistrz poinformował, że sprawa zostanie zgłoszona 
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gostyniu.

Następnie Burmistrz udzielił wyjaśnień na zapytanie radnego Michała Dopierały 
dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej 
w Borku Wlkp. Poinformował, że od 03 września br. w godzinach od 700 do 1500 

ruch przy szkole będzie odbywał się jednokierunkowo z wyjazdem na 
ul. Asnyka.

Dyrektor  SP  w  Borku  Wlkp.  –  Władysław  Hałas  dodał,  że  ruch 
jednokierunkowy będzie realizowany przy pomocy podnoszonych  słupków na 
parkingu przyszkolnym. 

Radny Mieczysław Dębowiak uważa, że takie rozwiązanie może powodować 
wielkie  niebezpieczeństwo.  Radny  stwierdził,  że  należy  wcześniej 
poinformować mieszkańców o zmianie w ruchu drogowym na ulicy Szkolnej.
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Dyrektor  SP  w  Borku  Wlkp.  dodał,  że  ulica  Szkolna  nie  będzie  ulicą 
jednokierunkową,  jednak w wyznaczonych godzinach,  samochody  będące  na 
parkingu przy szkole będą miały wyjazd tylko na ul. Asnyka.

Ad.8. Wolne głosy i wnioski.

Radny Michał Dopierała wnioskował o utwardzenie drogi do Skokowa od ulicy 
Skokowskiej w Borku Wlkp. 

Burmistrz wyjaśnił, że wskazana droga będzie utwardzana  gdy rozpoczną się 
budowy domów jednorodzinnych.
Ponadto  Burmistrz  na  pytania  dotyczące  przekazania  do  ruchu  drogowego 
nowowybudowanej  drogi  poinformował,  po  odbiorze  technicznym  droga 
zostanie  zgłoszona  do  nadzoru  budowlanego  i  po  tym  odbiorze  zostanie 
przekazana do ruchu. 

Mieszkanka Borku Wlkp. - Kazimiera Szymczak wnioskowała 
o  zainteresowanie  sprawą  spalania  w  piecach  odpadów  komunalnych  przez 
mieszkańców ul.  Zdzieskiej  w Borku Wlkp.  Kazimiera  Szymczak  uważa,  że 
należy przeprowadzić kontrolę, co mieszkańcy robią z odpadami komunalnymi.

Burmistrz wyjaśnił, że jest to problem nie tylko ul. Zdzieskiej w Borku Wlkp. 
Ponadto dodał, że Gmina ma rejestr posesji, które maja podpisane umowy na 
odbiór  odpadów  komunalnych.  Każde  domostwo  ma  stosowną  umowę 
podpisaną.  Ponadto  dodał,  że  „ustawa  śmieciowa”  będzie  najlepszym 
rozwiązaniem ponieważ każdy mieszkaniec  będzie  płacił  za  odbiór  odpadów 
komunalnych.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Ad.9. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady
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Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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	Ponadto w sesji uczestniczyli: 
	Burmistrz – Marian Jańczak, 
	Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
	Dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców  Wielkopolskich w Borku Wlkp. – Krzysztof Baska,  
	Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk, 
	oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

