
Protokół  Nr XXVIII/2013
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 07 lutego 2013 roku

w godz. od 1600 do 1850

W sesji  uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) -  lista  obecności 
stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu  (nieobecny  radny  Andrzej 
Kubiak).

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły – Władysław Hałas,
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum w Zimnowodzie  – 

Barbara Krzekotowska,
Dyrektor  Przedszkola  Samorządowego  „Pod Dębem”  w Karolewie  –  Renata 
Matelska,
Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  w  Borku  Wlkp.  –  Marlena 
Kowalska,
Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. – Justyna Chojnacka,
Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska,
Redaktor „Życia 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 14 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 XXVII sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
5. Sprawozdanie z działalności za rok 2012 oraz plan pracy na rok 2013:
a) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
b) Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku 

Publicznego,
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c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
8. Zapytania i interpelacje radnych.

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp. 
b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

c) zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości,

d) przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Borek Wlkp.”,

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

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
g) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie  działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej,

h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

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

Żadnych  uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do realizacji porządku sesji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXVII 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 XXVII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012.

Powyższe  sprawozdanie  złożył  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  – 
Romuald Gawroński, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego sprawozdania.

Ad. 5.  Sprawozdanie z  działalności  za  rok 2012 oraz plan pracy na rok 
2013:
a) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

W/w sprawozdanie oraz plan pracy Komisji złożył Przewodniczący Komisji – 
Tadeusz Ratajczak, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny  Leszek  Dajewski  wnioskował  o  ujęcie  w  planie  pracy  na  rok  2013 
funkcjonowanie spółek działających na terenie naszej gminy.

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Komisji  proponował  posiedzenie 
Komisji w tym temacie w najbliższy czwartek o godz. 11.00.

Innych  uwag nie zgłoszono.

b) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego

Powyższe  sprawozdanie  oraz  plan  pracy  Komisji  złożyła  Przewodnicząca 
Komisji  –  Barbara  Wawrzyniak,  stanowi  ono  załącznik  nr  5  do  niniejszego 
protokołu.
Radni  nie  zgłosili  żadnych  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania  i  planu 
pracy.

c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W/w sprawozdanie oraz plan pracy Komisji złożył Przewodniczący Komisji – 
Zbigniew Maturski, stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radni  nie  zgłosili  żadnych  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania  i  planu 
pracy.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył Wicestarosta – Janusz Sikora.
Poinformował, że dotychczasowy Starosta Gostynia Andrzej Pospieszyński 
podziękował za współpracę, natomiast nowo wybrany Starosta Robert 
Marcinkowski wyraża chęć dalszej dobrej współpracy z Gminą Borek Wlkp. 
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Poinformował, że budowa dróg powiatowych na terenie gminy Borek Wlkp. 
ujętych w budżecie na 2013 rok tj.: Siedmiorogów Drugi, Celestynów oraz 
Strumiany będą realizowane.
Uwag nie zgłoszono.

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz,  stanowi ono załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu.

Sołtys wsi Zimnowoda – Kazimierz Banaś wnioskował o interwencję w Rejonie 
Dróg w Ostrowie w sprawie budowy ścieżki rowerowej w Zimnowodzie.

Burmistrz wyjaśnił, że w tej sprawie toczą się rozmowy.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.8. Zapytania i interpelacje radnych.   

Nie wpłynęła żadna interpelacja.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają zapytania.

Radny Leszek Dajewski poinformował, że otrzymał odpowiedz na interpelację, 
która  jest  „tylko próbą odpowiedzi”   w sprawie podjęcia  działań  w zakresie 
przejęcia dróg dojazdowych do bloków w Karolewie od Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Poznaniu.
Radny  ponowił  swój  wniosek,  dając  miesiąc  czasu  na  podjęcie  konkretnych 
działań w tym temacie i przekazanie informacji o wyniku załatwienia sprawy.

Innych zapytań nie zgłoszono.

Ad.9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady wnioskował do Burmistrza o przedstawienie 
zmian w stosunku do Regulaminu podjętego przez Radę w dniu 6.12.2012 roku. 

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski 
poinformował,  że  uchyla  się  podjęty  wcześniej  Regulamin  ze  względu  na 
zmianę  częstotliwości  wywozu  odpadów  zmieszanych,  aby  umożliwić 
przedsiębiorcom  częstszy  wywóz  odpadów.  Ponadto  wpływ  na  zmianę 
Regulaminu  miały  także  uzgodnienia  z  Wojewodą  w  zakresie  utrzymania 
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czystości i porządku na terenie gminy. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
poinformował  także,  że  w  Regulaminie  nie  można  określać  obowiązkowej 
minimalnej  ilości  odpadów,  którą  właściciel  nieruchomości  musi  rocznie 
wysegregować.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany 
na posiedzeniu Komisji.

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

Radna Barbara Wawrzyniak poruszyła sprawę dostarczenia samodzielnie i na 
własny koszt odpadów niebezpiecznych i problemowych do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Radna uważa, że część tych 
odpadów zostanie wyrzucona do lasu lub rowu.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że opłata dotyczy tylko 
i wyłącznie kosztu transportu.

Innych 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 (nieobecny radny Mieczysław Dębowiak).
Uchwała Nr XXVIII/ 161 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

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 opinię pozytywną w sprawie 
projektu w/w uchwały.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie przyjęcia uchwały. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXVIII/ 162 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c) zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że we wzorze deklaracji 
wykreślono zapis „Zbieranie odpadów w sposób selektywny oznacza, że 
właściciel nieruchomości segreguje rocznie nie mniej niż 120 l na osobę, tzn. co 
najmniej 10 l w ciągu miesiąca w przeliczeniu na osobę”.

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

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 (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXVIII/ 163 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

d) przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Borek Wlkp.”.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady –
Tomasz Szczepaniak. 
Następnie Przewodniczący Rady wnioskował o nie czytanie Programu.
Za nie czytaniem głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania 
i nikt nie był przeciwny.
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 (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXVIII/ 164 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 
położonym w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp. – „Osiedle 
Jaraczewska”.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja wydała opinię pozytywną w 
sprawie projektu w/w uchwały.

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 (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXVIII/ 165 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja wydała opinię pozytywną w 
sprawie projektu w/w uchwały.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 
1 radny  wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXVIII/ 166 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

g) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie  działań finansowych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Tadeusz Ratajczak poinformował, że Komisja wydała opinię pozytywną w 
sprawie projektu w/w uchwały.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXVIII/ 167 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

h) zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok.

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak. 
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o projekcie zmian budżetu 
i w budżecie na 2013 rok wraz z naniesionymi poprawkami. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak poinformował, że Komisja wydała opinię pozytywną w sprawie 
projektu w/w uchwały.

Pytań  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie  wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXVIII/ 168 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Na zapytanie radnego Leszka Dajewskiego Burmistrz wyjaśnił,  że w sprawie 
przejęcia gruntów w Karolewie był niejednokrotnie w Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Poznaniu, jednak na dzień dzisiejszy Gmina nie jest zainteresowana 
przejęciem  wskazanych  dróg.  Burmistrz  poinformował,  że  Rada  Miejska 
powinna się wypowiedzieć czy jest zainteresowana przejęciem wskazanych dróg 
na  własność  Gminy.  Po  czym  poinformował,  że  przejęcie  dróg  jest 
równoznaczne z ich i  utrzymaniem (budową, remontem).

Radny Leszek Dajewski uważa, że nie uzyskał odpowiedzi na jego zapytanie, 
nie  wskazano  żadnego  pisma  skierowanego  z  Urzędu  do  Agencji  i  żadnej 
odpowiedzi z Agencji w tej sprawie.
Radny  Leszek  Dajewski  poinformował,  że  ma  pretensje  do  Przewodniczący 
Rady oraz władz Urzędu o brak zainteresowania tą sprawą. 

Przewodniczący Rady poinformował radnego Leszka Dajewskiego, że apelował 
o jego aktywny udział i pracę w tej sprawie, nie tylko wskazywanie osób do 
pracy.

Innych uwag nie zgłoszono.
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Ad.11. Wolne głosy i wnioski.

Radny  Romuald  Gawroński  wnioskował  o  przejęcie  dróg  w  Karolewie  od 
Agencji  Nieruchomości  Rolnych  w Poznaniu  na  własność  Gminy,  ponieważ 
wówczas można je remontować z funduszu sołeckiego. 

Burmistrz  poinformował,  że  Rada  Miejska  musi  wyrazić  zgodę  na  przejęcie 
wskazanych gruntów.

Przewodniczący Rady poinformował, że miasto również ma problemy w tym 
zakresie, chociażby z gruntem na poszerzenie parkingu przy cmentarzu.

Następnie głos zabrał mieszkaniec Borku Wlkp. Florencjusz Gościniak, który 
poruszył  sprawę  braku  zasadności  zatrudnienia  BHP-owca  –  Edmunda 
Przybylaka w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. Ponadto zwrócił uwagę na 
złe traktowanie córki – Iwony Gościniak w czasie jej zatrudnienia 
w sekretariacie SP w Borku Wlkp. przez Sekretarza Szkoły – Elżbietę Kordus. 
Florencjusz Gościniak zarzucił także stosowanie mobingu wobec córki w czasie 
zatrudnienia i w konsekwencji rozwiązanie z nią umowy o pracę przez dyrektora 
SP. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 
Socjalnych, Przestrzegania Prawa oraz Porządku Publicznego o zorganizowanie 
posiedzenia Komisji w tym temacie.

Po czym głos zabrał Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Władysław Hałas. Dyrektor 
wyjaśnił,  że Edmund Przybylak nie pracuje tylko dla SP w Borku Wlkp. ale 
obsługuje  także  inne  jednostki.  Ponadto poinformował,   że  Iwona Gościniak 
była zatrudniona w SP w Borku Wlkp. po odbytym stażu na czas określony, po 
czym stosunek pracy został  rozwiązany  ponieważ,  upłynął  czas  na  jaki  była 
umowa zawarta. Następnie dyrektor wyjaśnił, że rozważał dalsze zatrudnienie 
Iwony Gościniak w szkole, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe 
nie  było  to  możliwe.  Ponadto  dyrektor  SP  stwierdził,  że  nie  odpowiada  za 
sposób komunikacji interpersonalnej pracowników szkoły.

Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw  Socjalnych, 
Przestrzegania  prawa  i  Porządku  Publicznego  –  Barbara  Wawrzyniak 
poinformowała, że Komisja przyjrzy się zatrudnieniu w SP w Borku Wlkp. pod 
względem  oszczędności  środków  budżetowych.  Po  czym  wyjaśniła,  że 
rozstrzygnięcie  sporu,  pomiędzy  pracodawcą  i  pracownikiem  należy  do 
kompetencji sądu pracy. 

Sołtys wsi Zimnowoda Kazimierz Banaś wyjaśnił,  że w poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej pełniąc obowiązki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej sprawa zatrudnienia BHP-owca w szkołach była kontrolowana.
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Przewodniczący Rady mimo wszystko prosił Przewodniczącą Komisji Oświaty 
Zdrowia,  Kultury,  Spraw  Socjalnych,  Przestrzegania  prawa  i  Porządku 
Publicznego o rozpatrzenie tej sprawy.

W tym punkcie nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.12. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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	Ponadto w sesji uczestniczyli:
	Burmistrz – Marian Jańczak,
	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
	Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska,

	oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

