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

odbytej w dniu 11 października 2012 roku
w godz. od 1600 do 1850

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,
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum w Zimnowodzie  – 

Barbara Krzekotowska,
Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  E.  Bojanowskiego  w Wycisłowie  -  Alina 
Sokół,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu – Donata Matecka,
Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” – Renata Matelska,
Kierownik ZAZ Leonów – Grzegorz Marszałek,
Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk, 
Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska,
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 XXIII sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Str.1/13



6. Sprawozdanie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw  Socjalnych, 
Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  z  gotowości  placówek 
oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.

7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zlecenia realizacji zadań własnych gminy, wynikających z ustawy 

o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

świadczone usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy 
jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania,

c) wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej,
d) procedury  nadawania  nazw  ulicom,  placom,  drogom  wewnętrznym  oraz 

parkom i skwerom na terenie gminy Borek Wlkp.,
e) podziału gminy Borek Wlkp. na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic 

i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 
f) zmian budżetu i w budżecie na rok 2012.

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

Następnie Przewodniczący Rady poinformował,  że na posiedzeniu wspólnym 
Komisji Rady Miejskiej wprowadzono projekty uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości gruntowej położonej  w  Borku Wlkp.,

b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie,

 po czym wnioskował o ujęcie powyższych projektów 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 8 porządku obrad 
po wprowadzonej zmianie. 

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zlecenia realizacji zadań własnych gminy, wynikających z ustawy 

o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej,
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b) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
świadczone usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy 
jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania,

c) wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej,
d) procedury nadawania nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym oraz 

parkom i skwerom na terenie gminy Borek Wlkp.,
e) podziału gminy Borek Wlkp. na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic 

i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 
f) zbycia nieruchomości gruntowej położonej  w  Borku Wlkp.,
g) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie,
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 XXIII 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 XXIII sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
Powyższe sprawozdanie złożył Wicestarosta – Janusz Sikora. 
Poinformował, że w terminie od 17.09 – 05.10.2012 roku odbyły się konsultacje 
Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2013 prowadzone przez Powiat Gostyński.
Jednocześnie korzystając z możliwości zgłoszenia propozycji zadania 
publicznego do realizacji w roku 2013 poszczególne organizacje zgłosiły swoje 
oczekiwania, wpłynęły również wnioski z organizacji działających na terenie 
gminy Borek Wlkp. 
W obecnym roku z zakresu kultury, oświaty, polityki społecznej 
przeprowadzono konkursy na łączną kwotę 150 tys. zł, a ponadto na pomoc 
społeczną także w wysokości 150 tys. zł.
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Ponadto Wicestarosta zaprosił do Biura Promocji w Starostwie Gostyńskim, 
osoby które mają problemy z założeniem stowarzyszenia, czy fundacji w celu 
pozyskania środków z organizacji pozarządowych na swoją działalność.

Wicestarosta zaprosił także członków KGW oraz sołtysów na konkurs 
tradycyjny organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Gościnna Wielkopolska, który odbędzie się na Świętej Górze dnia 12 
października br.

W tym punkcie Wicestarosta złożył również życzenia pracownikom oświaty 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Wicestarosta poinformował również o zakupie nowego sprzętu medycznego dla 
Szpitala w Gostyniu z dofinansowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
– potwierdzono kwotę 24 tys. zł na zakup kardiomonitora.

Poruszył również sprawę ratownictwa medycznego – lądowiska dla helikoptera 
ratunkowego na stadionie w Gostyniu.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.

Ad.6.  Sprawozdanie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw 
Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  z  gotowości 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.

Powyższe  sprawozdanie  złożyła  Przewodnicząca  Komisji  –  Barbara 
Wawrzyniak, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W tym punkcie dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. w związku 
z  wcześniejszymi  uwagami  radnego  Mieczysława  Dębowiaka  dotyczącymi 
organizacji ruchu przy szkole, poinformował że nowa organizacja ruchu bardzo 
dobrze się sprawdza.

Radny  Mieczysław  Dębowiak  jednak  zgłosił  uwagę  dotyczącą  problemu 
dostania się do budynku szkoły (ZEAS-u, który jest zamknięty kratą).

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. wyjaśnił, że dla bezpieczeństwa 
dzieci,  osoby  niepowołane,  nieupoważnione  nie  mogą  wchodzić  do budynku 
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szkoły. Ponadto wyjaśnił, że do biura księgowości jest wejście z drugiej strony 
szkoły - od strony stołówki.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.   

1) Radna Barbara Wawrzyniak  zapytała czy dla wszystkich dowożonych do 
szkół dzieci wystarcza miejsc w autobusach. 

2) Radna Anna Marcinkowska zapytała jakie były w tym roku poniesione koszty 

z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wyposażenie 
placów zabaw w miejscowościach naszej gminy.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zlecenia realizacji zadań własnych gminy, wynikających z ustawy 

o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
projektu.
Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: Barbara Wawrzyniak 
oraz Leszek Dajewski).
Uchwała Nr XXIV/ 125 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
świadczone usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych 
gminy jak również szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
projektu.
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Pytań  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j.w.).
Uchwała Nr XXIV/ 126 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej.

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

Następnie Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ma być odczytany Statut 
Spółdzielni Socjalnej – stanowiący załącznik do  projektu uchwały.
Za tym aby nie czytano głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 
2 radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecni radni: j.w.).

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w projektu 
uchwały.

Burmistrz poinformował, że celem Spółdzielni jest między innymi:
1) przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego 
przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób niepełnosprawnych 
i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2)  realizacja  doniosłych  społecznie  celów,  takich  jak  tworzenie  więzi 
międzyludzkich  oraz  reintegracja  społeczna  i  reintegracja  zawodowa  - 
podejmowanie działań mających  za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie 
u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej 
oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, 
a  także  działania  mające  na  celu  odbudowanie  i  podtrzymanie  zdolności  do 
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Ponadto Burmistrz dodał, że nie wszystkie osoby wykluczone społecznie są ze 
swej winy wykluczone i należy podać im pomocną dłoń.
Na utworzenie Spółdzielni są zabezpieczone środki przez ustawodawcę.

Utworzenie  spółdzielni  pozwoli  także  na  stworzenie  miejsc  pracy  dla 
niepełnosprawnych  pracowników  zatrudnionych  w  Zakładzie  Aktywności 
Zawodowej w Leonowie przygotowanych do podjęcia zatrudnienia na otwartym 
rynku pracy. 

Str.6/13



Następnie Przewodniczący Rady poinformował,  że na posiedzeniu wspólnym 
Komisji  Rady radni ustosunkowali się pozytywnie do założenia w/w 
spółdzielni.

Kierownik ZAZ w Leonowie – Grzegorz Marszałek dodał, że będzie to 
spółdzielnia osób prawnych (Gminy Borek Wlkp. i Starostwa Powiatowego 
Gostyń), będzie powiązana z Zakładem Aktywności Zawodowej w Leonowie 
i tam będzie miała swoją siedzibę. Spółdzielnia będzie wykonywać między 
innymi usługi pralnicze, zagospodarowanie terenów zielonych i utrzymanie 
porządku i czystości, prowadzenie hurtowni służącej podmiotom 
samorządowym. Działalność Spółdzielni rozpocznie się od 01 grudnia br., 
zatrudnione tam zostanie 5 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

Radna Róża Jędrosz zapytała czy osoby niepełnosprawne obecnie 
niezatrudnione w ZAZ Leonów będą miały szansę otrzymania pracy w tej 
Spółdzielni.

Kierownik ZAZ wyjaśnił, że w ZAZ jest przygotowana grupa osób do pracy 
w Spółdzielni, natomiast do ZAZ można przyjąć tylko osoby niepełnosprawne 
z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Pozostałe grupy 
na tę chwilę mogą ubiegać się o zatrudnienie w innych zakładach.

Radny Romuald Gawroński zapytał jak przedstawiają się koszty rozbudowy 
zakładu w Leonowie.

Kierownik ZAZ w Leonowie poinformował, że koszt rozbudowy ZAZ 
w Leonowie wyniesie ok. 150 tys. zł.

Burmistrz dodał, że na w/w zadanie nie będą przeznaczane środki z budżetu 
Gminy, jest to tworzenie nowych miejsc pracy i zostaną wykorzystane środki 
(częściowo wypracowane przez ZAZ), których nie można wykorzystać na inne 
zadania.

Innych pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j.w.).
Uchwała Nr XXIV/ 127 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d) procedury nadawania nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym oraz 
parkom i skwerom na terenie gminy Borek Wlkp.
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Projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  w  powyższej  sprawie  przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w projektu 
uchwały.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 
poinformował, że projekt uchwały określa harmonogram postępowania przy 
nadawaniu nazw ulicom, skwerom, placom. Dodał, że wszczęcie procedury 
nadania nazwy następuje na wniosek lub z urzędu, jeśli na wniosek to projekt 
uchwały określa kto może składać  wniosek, co powinien zawierać oraz czym 
należy się kierować przy formowaniu nazwy.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że są wioski również nie mają nazw ulic, 
a niektóre są bardzo rozległe.

Radny Michał Dopierała zwrócił uwagę, że na skrzyżowaniu dróg 
w miejscowości Skokówko, jest drogowskaz Stołów, a takiej miejscowości już 
nie ma, Skoków jest jedną miejscowością.

Burmistrz wyjaśnił, że w czasie kiedy planowano obwodnicę nie była zmieniona 
nazwa Stołów, w związku z powyższym kiedy ukończono obwodnicę ustawiono 
drogowskaz Stołów.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j. w.).
Uchwała Nr XXIV/ 128 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e) podziału  gminy  Borek  Wlkp.  na  okręgi  wyborcze  oraz  ustalenia  ich 
granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

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

Przewodniczący Rady poinformował, że Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej 
Kubiak  przedstawił  projekt  uchwały  z  wprowadzoną  zmianą  przez  Komisję 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, a powinien odczytać tak jak był wcześniej 
przygotowany  tzn.  Ustronie  było  w  okręgu  nr  8.  Po  czym  prosił 
Przewodniczącego tejże Komisji  o przedstawienie opinii.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja przychyliła się do wniosku zgłoszonego na 
posiedzeniu, czyli o przeniesienie Ustronia z okręgu nr 8 do okręgu nr 7 
i wydała pozytywną opinię do takiego projektu uchwały.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Komisarz  Wyborczy 
pozytywnie zaopiniował projekt podziału gminy Borek Wlkp. z uwzględnieniem 
przeniesienia Ustronia do okręgu nr 7. 

Radna Róża Jędrosz zwróciła uwagę, że ustawa weszła w życie 5 stycznia 2011 
roku, radni wiedzieli, że taki projekt uchwały będzie musiał być podjęty. Radna 
zapytała dlaczego tak późno został przedstawiony w/w projekt uchwały radnym. 
Ponadto stwierdziła, że nie miała czasu skonsultować projektu w tej sprawie 
z mieszkańcami. Dodała, że sołtysi również nie zostali poinformowani 
o przygotowywanym projekcie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi.
Radna Róża Jędrosz poinformowała, że mieszkańcy wsi Studzianna i Koszkowo 
pozytywnie  zaopiniowali  przedstawiony  podział  na  okręgi  wyborcze,  jednak 
mieszkańcy wsi Jawory wnioskowali o przeniesienie z okręgu Nr 10 do okręgu 
Nr 11 (Studzianna, Wroniny, Wycisłowo) i taki wniosek zgłosiła.

Sołtys wsi Jawory – Marek Mróz poparł zgłoszony wniosek.

Sołtys wsi Siedmiorogów Pierwszy – Marian Łuczak zapytał czym kierowano 
się, że miejscowość Siedmiorogów Pierwszy została przeniesiona z okręgu, 
w którym był Karolew i Trzecianów Osiedle.

Innych uwag nie zgłoszono.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  wszyscy  znali  ustawę  i  żadna  Komisja  Rady  nie 
przygotowała  projektu  uchwały  w  sprawie  podziału  gminy  Borek  Wlkp.  na 
okręgi wyborcze. Ponadto dodał, że w związku z tym, iż  dnia 1 listopada 2012r. 
upływa termin jej uchwalenia w Urzędzie został przygotowany projekt 
w powyższej sprawie. 

Następnie Sekretarz Gminy dodała, że wcześniej nie było wytycznych 
w kodeksie wyborczym. W połowie lipca br. odbyło się pierwsze spotkanie 
z  Komisarzem Wyborczym w tej  sprawie,  a  program na  podstawie,  którego 
dokonano podziału został  wygenerowany na początku września  br.  Sekretarz 
wyjaśniła,  że  z  częścią  sołtysów  zostały  przeprowadzone  konsultacje  w  tej 
sprawie.  Ponadto  Sekretarz  poinformowała,  że  wcześniej  było  9  okręgów 
wyborczych  obecnie  jest  15  okręgów,  podała  także  wytyczne  wg  których 
dokonano podziału (miejscowości muszą przylegać do siebie).
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Radny Mieczysław Dębowiak również zwrócił uwagę, że radni mieli zbyt mało 
czasu na konsultacje społeczne, ponieważ należy poinformować mieszkańców 
wsi o zmianie okręgów.

Sekretarz Gminy poinformowała, że informacji w tym temacie udziela Urząd.

Radny Romuald Gawroński wyjaśnił, że Siedmiorogów Pierwszy musiał być 
odłączony od Karolewa, ponieważ liczba mieszkańców w Karolewie 
przewyższyła normę (norma jest 770 mieszkańców), a sam Karolew ma 760 
mieszkańców.

Burmistrz dodał, że nikt nie bronił Radzie pracować w tym temacie, jednak 
Urząd musiał czekać na wytyczne, nie było żadnych względów politycznych 
przy podziale gminy Borek Wlkp. na okręgi wyborcze.

Następnie Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie i przystąpił 
do głosowania poprawek.

I wniosek:  przeniesienie Ustronia z okręgu Nr 8 do okręgu Nr 7.
Za  przyjęciem  zgłoszonego  wniosku  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był 
przeciwny, i nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j. w.).

II wniosek:  przeniesienie Jawor z okręgu Nr 10 do okręgu Nr 11.
Za  przyjęciem zgłoszonego  wniosku  głosowało  10  radnych,  2  radnych  było 
przeciwnych, 1 radny  wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j. w.).

Następnie  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  projektu  uchwały  po 
wprowadzonych poprawkach.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 
1 radny  wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j. w.).
Uchwała Nr XXIV/ 129 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

f) zbycia nieruchomości gruntowej położonej  w  Borku Wlkp.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
projektu.
Pytań  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j.w.).
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Uchwała Nr XXIV/ 130 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

g) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Andrzej Kubiak. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała pozytywną opinię do w/w 
projektu.
Burmistrz wyjaśnił, że jest to grunt po byłej owczarni położony w Głogininie, 
działka była zaniedbana, zrobiono z niej wysypisko odpadów komunalnych. 
Grunt ten wcześniej stanowił własność Skarbu Państwa. Po komunalizacji 
w 2011 r. stanowi własność Gminy Borek Wlkp. 
Obszar jej wynosi 0,6380 ha. Wartość określona przez rzeczoznawcę 
majątkowego i wynosi 66.000 zł. Działka ta zostanie sprzedana w drodze 
przetargu ustnego.

Pytań  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j.w.).
Uchwała Nr XXIV/ 131 /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 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXIV/ 132 /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  Barbary  Wawrzyniak  Burmistrz  wyjaśnił,  że  wszystkie 
dzieci  objęte  programem  nauczania  są  dowożone  do  szkół.  Burmistrz  dodał 
także, że w autobusach szkolnych nie ma miejsc stojących, w związku 
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z  powyższym  nie  wszyscy  uczniowie  szkół  ponadgimnazjalnych  mogli 
dojeżdżać do szkoły autobusem szkolnym.
Jednak  po  zgłoszonych  wnioskach  dokonano  korekty  w  harmonogramie 
dowożenia  i  wszystkie  dzieci  dojeżdżające  do  szkół  ponadgimnazjalnych  są 
dowożone.
Radna Barbara Wawrzyniak uznała odpowiedz za wystarczającą.

Następnie  Burmistrz  udzielił  wyjaśnień  na  zapytanie  radnej  Anny 
Marcinkowskiej.  Poinformował,  że  w  związku  z  wcześniejszym 
wnioskiem radnej przejście dla pieszych przy przystanku autobusowym 
w Bruczkowie zostało wyznaczone. Natomiast na zapytanie w sprawie 
wykorzystania środków z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 
wyposażenie placów zabaw w miejscowościach naszej gminy Burmistrz 
wyjaśnił,  że  wszystko  jest  zapisane  w  budżecie  gminy.  Następnie 
wyjaśnił, że środki na doposażenie placów zabaw otrzymały następujące 
miejscowości:  Zalesie,  Dąbrówka,  Siedmiorogów  Pierwszy  i 
Zimnowoda.

Skarbnik Gminy dodała, że łączny koszt tego zadania wyniósł 25 tys. zł

Radna Anna Marcinkowska uznała odpowiedz za wystarczającą.

Ad.8. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady zapytał, czy przedszkole u Sióstr Służebniczek 
w Borku Wlkp. może ubiegać się o doposażenie placu zabaw.
Burmistrz wyjaśnił, że Gmina nie może robić nakładów na nie swoim gruncie. 
Dodał,   że  działalność  w/w  przedszkola  można  wspomóc  poprzez 
dofinansowanie  zakupu  żywności.  Burmistrz  poinformował  także,  że  Siostry 
Służebniczki mogą wystąpić o dofinansowanie z Programu LEADER. 

Radny Michał Dopierała stwierdził, że w związku z tym, że Szkoła Podstawowa 
w Zalesiu nie została zlikwidowana, a komputery na których uczą się dzieci 
w  tej  szkole  są  bardzo  przestarzałe,  wnioskował  o  dofinansowanie  zakupu 
komputerów do tej szkoły.

Burmistrz  poinformował,  że  nigdy  nie  mówił  o  likwidacji  szkoły  w Zalesiu 
tylko o reorganizacji. Ponadto dodał, że dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. 
przekaże komputery do Szkoły Podstawowej w Zalesiu. 

Radny  Romuald  Gawroński  zapytał  czy  Gmina  może  przejąć  drogi  między 
blokami  w  Karolewie  od  Agencji  Nieruchomości  Rolnych.  Radny  poruszył 
również sprawę koszenia trawy w Karolewie przez 4 różne podmioty.

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina dokona rozeznania w sprawie przejęcia gruntów. 
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Natomiast sprawa koszenia traw w Karolewie jest w gestii Agencji Własności 
Rolnej  Skarbu  Państwa,  która  ogłasza  przetarg  na  całe  zadanie  dotyczące 
koszenia traw na swoim gruncie.

Radny Marek Rożek zgłosił zagrożenie przez tzw. „cud techniki budowlanej” na 
ul. Zdzieskiej.

Burmistrz wyjaśnił, że jest to własność Gazowni, która usuwa skutki awarii. 

Następnie radny Romuald Gawroński zapytał, czy jest coś wiadomo na temat 
wandalizmu przy MGOK w Borku Wlkp. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  nie  znamy osoby, która  zniszczyła Św. Floriana przy 
MGOK.

Przewodniczący Rady wnioskował o miejsca parkingowe przy cmentarzu 
w Borku Wlkp.

Burmistrz wyjaśnił, że zadanie już jest realizowane.

Radny Romuald Gawroński wnioskował o wyznaczenie przejścia dla pieszych 
na drodze przy parku w Karolewie.

Burmistrz poinformował, że po przejęciu drogi sprawa zostanie rozpatrzona.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Ad.9. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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