
Protokół  Nr XXIX/2013
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 28 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,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
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 13 radnych, co stanowi quorum, 
przy  którym  Rada  może  obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały 
(nieobecna radna Barbara Wawrzyniak).

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyodrębnienia  w  budżecie  Gminy  Borek  Wlkp.  na  rok  2014  środków 

stanowiących fundusz sołecki,
b) przejęcia  nieruchomości  gruntowej  od  Agencji  Nieruchomości  Rolnych 

Oddział Terenowy w Poznaniu,
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c) zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  w  realizacji  tygodniowego, 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  którym  powierzono 
stanowiska  kierownicze  oraz  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego 
wymiaru  zajęć  pedagogów,  logopedów,  psychologów  i  nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

d) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe 
i  zakłady kształcenia  nauczycieli,  specjalności  i  form kształcenia  objętych 
dofinansowaniem w 2013 roku,

e) zatwierdzenia  i  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pod  tytułem 
„Nauczyciele i Nauczycielki z SP w Wycisłowie z językiem angielskim na 
TY”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

f) przyjęcia rezolucji dotyczącej częstych zmian podręczników szkolnych 
i konsekwencji z tego wynikających. 

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

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

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 XXVIII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecna radna j.w.).

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.   

Wpłynęła interpelacja radnego Michała Dopierały w sprawie zmiany organizacji 
ruchu  drogowego  w  Borku  Wlkp.,  stanowi  załącznik  nr  3  do  niniejszego 
protokołu.

Radny  Przemysław  Madzia  zapytał  co  wiadomo  w  sprawie  rozmieszczenia 
wiatraków na terenie naszej gminy.
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Innych zapytań nie zgłoszono.

Ad.5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyodrębnienia w budżecie  Gminy Borek Wlkp.  na rok 2014 środków 

stanowiących fundusz sołecki.

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

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego do projektu uchwały, który był omawiany na posiedzeniu Komisji.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  –  Przemysław  Madzia 
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 (nieobecna radna Barbara Wawrzyniak).
Uchwała Nr XXIX/ 169 /2013 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) przejęcia nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy w Poznaniu.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego do projektu uchwały, który był omawiany na posiedzeniu Komisji.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  –  Przemysław  Madzia 
poinformował, że Komisja wydała opinię pozytywną w sprawie projektu 
w/w uchwały.

Po  czym  Burmistrz  poinformował,  że  przejęcie  drogi  na  własność  Gminy 
zapewni dojazd do gruntów stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych 
oraz  do  działek  stanowiących  aktualnie  własność  Agencji  Nieruchomości 
Rolnych, po czym  przedstawił na mapie w/w nieruchomość.
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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 (nieobecna radna Barbara Wawrzyniak).
Uchwała Nr XXIX/ 170 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c)  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  w  realizacji  tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli,  którym powierzono 
stanowiska  kierownicze  oraz  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego 
wymiaru  zajęć  pedagogów,  logopedów,  psychologów  i  nauczycieli 
realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego do projektu uchwały, który był omawiany na posiedzeniu Komisji.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  –  Przemysław  Madzia 
poinformował, że po burzliwej dyskusji Komisja wydała opinię pozytywną 
w sprawie projektu w/w uchwały.

Radna  Róża  Jędrosz  uważa,  że  pod  względem  merytorycznym  projekt  jest 
przygotowany  poprawnie  jednak  brak  jest  etyki.  Stwierdziła,  że  dyrektorom 
szkół  obcięto pensum,  a podwyższono nauczycielom -  pedagogom.  Po czym 
wnioskowała o ustalenie obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla 
pedagoga,  logopedy,  psychologa,  doradcy  zawodowego  oraz  pedagoga 
prowadzącego zajęcia specjalistyczne w ilości 22 godziny tygodniowo.

Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 4 radnych, 8 radnych było przeciwnych, 
1 radny wstrzymał się od głosowania.

Następnie radna Róża Jędrosz zapytała czy jest opinia Związków Zawodowych 
w tym temacie.

Przewodniczący Rady przedstawił opinię ZNP Oddział w Borku Wlkp. 
w  sprawie  projektów  uchwał  –  stanowi  ona  załącznik  nr  6  do  niniejszego 
protokołu.

Burmistrz poinformował, że ZNP w swojej opinii zwraca się także z prośbą 
o informację na temat oszczędności czynionych przez Gminę Borek Wlkp. poza 
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oświatą. Po czym wyjaśnił, że Gmina Borek Wlkp. nigdy nie oszczędzała na 
oświacie.  Burmistrz  uważa,  że  jeżeli  radna  Róża  Jędrosz  zaproponowała 
obniżenie pensum dla nauczycieli  pedagogów do 22 godz.,  powinna również 
sprawiedliwie  wnioskować  o  podniesienie  pensum  dyrektorom.  Ponadto 
Burmistrz  poinformował,  że  dyrektorzy  szkół  mają  zbyt  mało  czasu  na 
prowadzenie szkół, przygotowywanie wniosków o środki unijne i dlatego taki 
projekt uchwały został przygotowany.

Innych  uwag  nie  zgłoszono,  następnie  Przewodniczący  Rady  proponował 
zapoznanie  się  z  budżetem  Gminy  Borek  Wlkp.,  gdzie  zapisano  w  jakiej 
wysokości środki Gmina przeznacza na oświatę po czym zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 2 radnych było przeciwnych, 
3  radnych  wstrzymało  się  od  głosowania  (nieobecna  radna  Barbara 
Wawrzyniak).
Uchwała Nr XXIX/ 171 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d) ustalenia  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego 
nauczycieli,  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  pobieranych 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form 
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2013 roku.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady –
Tomasz Szczepaniak. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego do projektu uchwały, który był omawiany na posiedzeniu Komisji.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  –  Przemysław  Madzia 
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 (nieobecna radna Barbara Wawrzyniak).
Uchwała Nr XXIX/ 172 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e) zatwierdzenia  i  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pod  tytułem 
„Nauczyciele i Nauczycielki z SP w Wycisłowie z językiem angielskim na 
Y”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach 
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Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  Programu  Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  w  powyższej  sprawie  przedstawił 
Przewodniczący Rady –Roman Kręciołek. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego do projektu uchwały, który był omawiany na posiedzeniu Komisji.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  –  Przemysław  Madzia 
poinformował, że Komisja wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w 
uchwały.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wycisłowie – Alina Sokół poinformowała, że 
w/w  projekt  przyczyni  się  do  podniesienia  kwalifikacji  zawodowych 
nauczycieli. 

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXIX/ 173 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

f) przyjęcia rezolucji dotyczącej częstych zmian podręczników szkolnych 
i konsekwencji z tego wynikających. 

Projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  w  powyższej  sprawie  przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego do projektu uchwały, który był omawiany na posiedzeniu Komisji.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  –  Przemysław  Madzia 
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 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXIX/ 174 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Burmistrz wyjaśnił, że odpowiedź na zgłoszoną interpelację zostanie udzielona 
na  piśmie  zgodnie  ze  Statutem  Gminy.  Ponadto  dodał,  że  plan  ruchu 
opracowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po czy plan został 
zatwierdzony przez komisje na wszystkich szczeblach.

Radny  Michał  Dopierała  zwrócił  uwagę,  że  proponowana  zmiana  ruchu 
drogowego w Borku Wlkp. jest nie do przyjęcia ponieważ prowadzi samochody 
ciężarowe  przez  miejscowość  Skoków,  który  nie  ma  dostosowanej  drogi  do 
takiego ruchu,  jest  nieutwardzona,  spracorowa dla  mieszkańców wsi,  nie  ma 
możliwości ominięcia nawet roweru, brak przy tej drodze chodnika, a znajduje 
się tam przystanek autobusowy dla dzieci szkolnych. Ponadto radny stwierdził, 
że  mosty  w  Skokowie  nie  udźwigną  tonażu  10  ton.  Dodał  także,  że  ruch 
samochodów  ciężarowych  od  strony  Bruczkowa  lepiej  byłoby  skierować  na 
drogę przy Klasztorze w Borku Wlkp. i dalej ul. Koźmińską.

Następnie Burmistrz udzielając odpowiedzi na zapytanie radnego Przemysława 
Madzi  dotyczące  rozmieszczenia  wiatraków  na  terenie  gminy  Borek  Wlkp. 
poinformował, że w dniu 20 lutego br wziął udział w konferencji  pt. „Energia 
odnawialna szansą dla gmin”. Celem tej konferencji było podjęcie dyskusji 
o szansach rozwoju gmin poprzez rozwój inwestycji związanych 
z odnawialnymi źródłami energii oraz wypracowanie sposobów minimalizacji 
barier z tym związanych.  
Ponadto  Burmistrz  poinformował,  że  na  terenie  naszej  gminy  wiatraki  będą 
rozmieszczone nie bliżej niż 600 metrów od zabudowań. Po czym dodał także, 
że jeżeli Ministerstwo wyrazi zgodę na budowanie wiatraków 300 metrów od 
zabudowań, firma budująca na naszym terenie wiatraki nie wybuduje ich bliżej 
niż 500 metrów od zabudowań. Ponadto jeżeli wiatraki będą budowane przez 
firmę West Coast Energy Polska to poprzez stowarzyszenia forma ta przekaże 
również  pieniądze  dla  wszystkich  mieszkańców  miejscowości  w  której  stoi 
wiatrak  lub  poprzez  dopłatę  w  wysokości  10%  zużytej  bytowej  energii 
elektrycznej.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższa sesja Rady 
Miejskiej jest planowana w dniu 21 marca br.
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Następnie  przedstawicielka  Caritas  w  Borku  Wlkp.  –  Danuta  Kasprzak 
podziękowała  Urzędowi  Miejskiemu,  Burmistrzowi,  Sekretarzowi  Gminy, 
Skarbnikowi Gminy oraz radnym za wsparcie finansowe „Wakacji z Bogiem 
2012” .

Po czym Sekretarz Gminy poinformowała, że w biurze Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. można zapisać się na wyjazd, który jest organizowany w dniu 
07 marca br. do Leszna w sprawie protestu dotyczącego budowy kopalni węgla 
brunatnego na terenach powiatu gostyńskiego. Sekretarz Gminy poruszyła także 
sprawę  gospodarki  odpadami  komunalnymi  na  terenie  gminy  Borek  Wlkp. 
Poinformowała,  że  w najbliższym czasie  sołtysi  otrzymają  dla  mieszkańców 
druki deklaracji (termin przyjmowania od 18 marca do 15 kwietnia br.). 
W wyznaczonych godzinach w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. pracownicy 
będą  odbierać  deklaracje,  które  osobiście  właściciele  nieruchomości  będą 
zobowiązani  złożyć.  Szczegółowe  informacje  w  tym  temacie  będą  również 
zamieszczone na stronie internetowej miasta i gminy.

Przewodniczący  Rady  prosił  Burmistrza  o  przedstawienie  planu  zmiany 
organizacji ruchu w Borku Wlkp.

Burmistrz zaprosił wszystkich na spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 marca 
br w Urzędzie Miejskim w temacie odnawialnych źródeł energii. 
Poinformował także, że w ramach Klubu Integracji Społecznej przez Fundację 
Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie została zatrudniona Marta Pluta 
dla osób wykluczonych społecznie. 
Następnie  Burmistrz  wyjaśnił,  że  nowa  organizacja  ruchu  w  Borku  Wlkp. 
dotyczy zakazu wjazdu do miasta samochodom ciężarowym powyżej 3,5 tony, 
poza  tymi  które  muszą  wjechać.  Burmistrz  uważa,  że  samochody  ciężarowe 
również nie powinny jechać obok klasztoru na Zdzieżu jak proponował radny 
Michał Dopierała.
Każdy pojazd ciężarowy powyżej 3,5 tony jadący od Bruczkowa wiedząc, że nie 
wjedzie do Borku Wlkp. skieruje się w stronę Leonowa.

Radny  Michał  Dopierała  uważa,  że  te  drogi  są  w  bardzo  złym  stanie, 
kilkakrotnie przerywał wypowiedź Burmistrza mimo nie udzielonego głosu.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  wykluczył  radnego  Michała 
Dopierałę z obrad sesji i prosił o opuszczenie sali. 

Radny Michał Dopierała opuścił salę konferencyjną.

Radny Marek Rożek poinformował, że w Zespole Szkół Zawodowych 
w Gostyniu został otwarty kierunek kształcenia  w zakresie odnawialnych źródeł 
energii.
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Radny Leszek Dajewski zapytał czy został zgłoszony do wykonawcy drogi ul. 
Powstańców  Wielkopolskich  wcześniejszy  wniosek   dotyczący  zapadniętych 
studzienek  kanalizacyjnych.  Ponadto  poruszył  sprawę  niecelowości 
ograniczenia prędkości „teren zabudowany” na ul. Powstańców Wlkp. 
w  Borku  Wlkp.  od  Stacji  Orlen  do  wyjazdu  na  obwodnicę  miasta.  Radny 
proponował tam ograniczenie prędkości do 70km/h.
Radny Leszek Dajewski proponował aby Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu zajęła się tematami merytorycznymi związanymi z gospodarką, a nie 
tylko zaopiniowaniem materiałów na sesję.

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że jest zgłoszony przegląd drogi 
ul. Powstańców Wlkp. ponieważ zbliża się koniec okresu gwarancyjnego. 
Burmistrz poinformował także, że w związku z przeniesieniem granic miasta 
został także przeniesiony znak ograniczenia prędkości „teren zabudowany”.
Po  czym  przedstawił  na  mapie  proponowana  zmianę  organizacji  ruchu 
drogowego.  

Radny Leszek Dajewski zapytał jaka jest nośność mostów w Skokowie.

Burmistrz wyjaśnił, że pierwszy most ma nośność 15 ton, natomiast drugi 7 ton.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  projekt  został  wykonany  przez 
fachowców, którzy biorą odpowiedzialność za swoją pracę, następnie zapytał 
z którym dniem wchodzi w życie nowa organizacja.

Burmistrz wyjaśnił, że znaki drogowe zostaną wykonane z początkiem kwietnia. 
Ponadto  Burmistrz  poinformował,  że  jest  obowiązek  aby  dwa  tygodnie 
wcześniej  poinformować  użytkowników  dróg  o  zmianie  organizacji  ruchu 
drogowego.

Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora poinformował, że w dniu 22 marca br. 
odbędzie się spotkanie dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Burmistrz dodał także, że Gmina przejmuje drogę w Zimnowodzie ponieważ 
grunty w Zimnowodzie i Siedmiorogowie są  przygotowywane do sprzedaży dla 
rolników indywidualnych. 

Radna Róża Jędrosz wyjaśniła,  że w swojej  wypowiedzi  przy podejmowaniu 
uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  w  realizacji 
tygodniowego,  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  którym 
powierzono  stanowiska  kierownicze  oraz  ustalenia  tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów 
i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, miała na 
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uwadze przyzwoitość, nie sprawiedliwość. Radna uważa, że sprawiedliwości nie 
było  i  nie  będzie.  Ponadto  stwierdziła,  że  nie  ma  zamiaru  ingerować  aby 
dyrektorom nie obniżyć pensum, to była decyzja Burmistrza, jednak radna ma 
pretensje do dyrektorów, że nie obronili pensum pedagogów i logopedów.
Radna wyraziła nadzieję, że jeżeli dyrektorzy nie wyrabiają się z obowiązkami 
to Burmistrz nie będzie im zatwierdzał maksymalnej ilości nadgodzin.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  podjęte  działania  mają  służyć  racjonalizacji  poprawy 
gminnego systemu oświaty. 

Nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.8. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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