
Protokół  Nr XXXVI/2013
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 12 września 2013 roku
w godz. od 1600 do 1900

W sesji  uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych)  -  lista  obecności
stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu  (nieobecny  radny:  Andrzej
Kubiak oraz Tadeusz Ratajczak) .

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Przedstawiciel ENERGY POLSKA – Marek Kot,
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Władysław Hałas,
Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  w  Borku  Wlkp.  –  Marlena
Kowalska,
Dyrektor  Przedszkola  Samorządowego  „Pod  Dębem”  w Karolewie  –  Renata
Matelska,
Inspektor ds. Oświaty -  Tomasz Marszałek,
Inspektor ds. Planowania Przestrzennego – Donata Drukarczyk,
Inspektor ds. Inwestycji, Remontów i Dróg – Joanna Krajewska,
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 12 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 XXXV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 

20 czerwca  2013 roku.
4. Informacja  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw  Socjalnych,

Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  z  przygotowania  placówek
oświatowych do nowego roku szkolnego.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
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8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenngo gminy Borek Wlkp.,

b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie,
c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zalesiu,
d) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.,
e) zmiany uchwały Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 

8 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Gostyńskiego,

f) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego utrzymania 
dróg powiatowych w sezonie 2013/2014,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium 
Burmistrza za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu 
Samorządowym “Pod Dębem” w Karolewie prowadzonym przez Gminę 
Borek Wlkp.,

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2013 
– 2021,

j) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013,
k) utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Centrum 

Integracji Społecznej” i nadania mu Statutu.

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

Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  są  uwagi  do  przedstawionego
porządku obrad.

Burmistrz wnioskował o wprowadzenie dwóch projektów uchwał w sprawie: 
1) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Bruczków),
2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Strumiany).

Uwag nie zgłoszono.
Za wprowadzeniem do porządku obrad w/w projektów uchwał głosowało 13
radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  i  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosowania
(nieobecna radna j.w.)

Po czym Przewodniczący Rady przedstawił pkt 8. Po wprowadzonej zmianie:
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenngo gminy Borek Wlkp.,

b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie,
c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zalesiu,
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d) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.,
e) zmiany uchwały Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 

8 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Gostyńskiego,

f) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego utrzymania 
dróg powiatowych w sezonie 2013/2014,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium 
Burmistrza za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu 
Samorządowym “Pod Dębem” w Karolewie prowadzonym przez Gminę 
Borek Wlkp.,

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2013 
– 2021,

j) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013,
k) utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Centrum 

Integracji Społecznej” i nadania mu Statutu,
l) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Bruczków),
ł)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Strumiany).

Po czym Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku sesji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady.

Obecna radna Barbara Wawrzyniak.

Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek  stwierdził,  że  radni  mieli
możliwość  zapoznania  się  z  treścią  protokołu,  który  był  wyłożony  w biurze
Rady Miejskiej. 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 XXV sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania placówek
oświatowych do nowego roku szkolnego.

Powyższe sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji – Barbara 
Wawrzyniak, stanowi ono załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Radny Romuald Gawroński wnioskował o informację dotyczącą ilości dzieci 
w oddziałach przedszkolnych  SP w Wycisłowie i Zalesiu.
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Przewodnicząca Komisji – Barbara Wawrzyniak wyjaśniła, że w oddziałach 
przedszkolnych w Wycisłowie i  w Zalesiu jest po 25 dzieci.

Burmistrz poinformował, że na rozpoczęciu roku szkolnego dyrektor SP 
w Borku Wlkp. informował o konieczności wyremontowania toalet szkolnych. 
Po czym dodał, że środki na ten cel dyrektor miał zabezpieczone już dwukrotnie
w budżecie szkoły, jednak zawsze środki te zostały przeznaczone na inny cel. 
Burmistrz widzi konieczność remontu w/w toalet i w budżecie zostaną takie 
środki zabezpieczone jednak będzie to ostatni raz i zadanie to winno być 
zrealizowane. 

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie nie zostało złożone ponieważ radni powiatowi byli nieobecni. 

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Ponadto Burmistrz poinformował, że Agencja Nieruchomości Rolnych 
w Poznaniu wyraziła zgodę na utwardzenie gruntu pod parking przy cmentarzu
w Borku Wlkp. Poinformował także, że trwają uzgodnienia z PKP w Ostrowie
na temat nieodpłatnego przejęcia gruntu pod nową drogę, która odciąży 
w znacznym stopniu ul. Konopnicką.

Przewodniczący Rady zapytał  czy radni zgłaszają  uwagi do przedstawionego
sprawozdania.
Nikt z obecnych uwag nie zgłosił.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.   

Radny Leszek Dajewski w imieniu swoim i mieszkańców wnioskował 
o wyjaśnienie:
1) dlaczego na ul.  Droga Lisia  w Borku Wlkp. jest  budowany taki  szeroki

chodnik, a jezdnia taka wąska,
2) upływa termin gwarancji na naprawę drogi ul. Powstańców Wlkp., a są tam

pozarywane studzienki kanalizacyjne, kiedy będzie to naprawione,
3) zgłoszenie do Starostwa Powiatowego wniosku o  naprawę wyrwy w jezdni

na ul. Dworcowej.
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Radna  Anna  Marcinkowska  zapytała  (wniosek  na  piśmie)  czy  istnieje
możliwość  zaplanowania  środków  w  budżecie  na  2014  rok  na  dokończenie
chodnika od państwa Grzemskich w stronę parku.

Wpłynęła interpelacja radnego Michała Dopierały, stanowi ona załącznik nr 5
do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący  Rady  odczytał  zgłoszoną  interpelację,  po  czym przekazał  ją
Burmistrzowi.

Innych zapytań nie zgłoszono.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenngo gminy Borek Wlkp.

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

Inspektor  ds.  planowania  przestrzennego  Urzędu  Miejskiego  –  Donata
Drukarczyk przedstawiła na mapie obszary objęte zmianą Studium:
Zał. Nr 1: obręb Skokówko – działka Nr 65/10 – z przeznaczeniem pod boisko
sportowe i plac zabaw,
Zał. Nr 2: obręb Bruczków – działka Nr 6/4 z przeznaczeniem pod plac zabaw,
Zał.  Nr  3:  obręb  Zalesie:  działka  Nr  343/1  z  przeznaczeniem  pod  boisko
sportowe i plac zabaw,
Zał. Nr 4: obręb Zalesie – działka Nr 345/3 i 417 – z przeznaczeniem pod obiekt
do celów edukacyjno – kulturalnych,
Zał. Nr 5: obręb Jeżewo – działka Nr 134/18 – z przeznaczeniem pod tereny
rekreacyjno – kulturalne,
Zał.  Nr 6: obręb Zimnowoda – działka Nr 35/16 z przeznaczeniem pod plac
zabaw dla dzieci,
Zał. Nr 7: obręb Zimnowoda, miejscowość Głoginin – działka Nr 373/4 
z przeznaczeniem pod plac zabaw dla dzieci,
Zał.  Nr 8: obręb Karolew – działka Nr 141/2 i  141/3 z przeznaczeniem pod
cmentarz komunalny,
Zał. Nr 9: obręb Karolew i Borek Wlkp. z przeznaczeniem pod nową obwodnicę
miasta Borek Wlkp. i Karolew,
Zał.  Nr  10:  teren gminy  mający na celu wyznaczenie  obszarów potencjalnej
lokalizacji  elektrowni  wiatrowych  wraz  z  towarzyszącymi  im  urządzeniami
infrastruktury  technicznej,  drogami  dojazdowymi,  korytarzami  infrastruktury
technicznej oraz strefami możliwego oddziaływania.
Ponadto Inspektor wyjaśniła, powód wycofania jednego załącznika omawianego
na posiedzeniu Komisji. Poinformowała, że w 2010 roku Zarząd Urządzeń 
i Melioracji zwrócił się o zmianę Studium z przeznaczeniem gruntów pod tereny
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wód płynących. Jednakże Zarząd Melioracji obecnie wycofał swój wniosek 
o zmianę gruntów w Studium ponieważ właścicielem tych gruntów aktualnie są
osoby prywatne, a nie jak wcześniej Agencja Nieruchomości Rolnej. 

Ponadto  Burmistrz  dodał,  że  podejmując  tę  uchwałę  Rada  Miejska  nie
podejmuje  decyzji  w  sprawie  szczegółowego  rozmieszczenia  wiatraków,
ponieważ  dokładne  rozmieszczenie  będzie  w  Planie  Miejscowym
Przestrzennego Zagospodarowania.

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

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  –  Romuald  Gawroński  poinformował,  że
Komisja wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Radny Romuald Gawroński zapytał, czy są uwzględnione drogi dojazdowe do
wiatraków. Radny dodał, że droga do wiatraków powinna być szeroka i mocna.

Przedstawiciel ENERGY  POLSKA  –  Marek  Kot  wyjaśnił,  że  droga  do
wiatraków będzie o szerokości od 4 do 5 m, utwardzona zostanie tłuczniem, 
a  przebieg  będzie  istniejącymi  już  drogami,  należącymi  do  gminy.  Ponadto
dodał, że drogi te będą najbardziej potrzebne firmie przy montażu i demontażu
wiatraków.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  nie  zgadza  się  z  przedstawicielem
ENERGY  POLSKA  w  temacie  wykorzystania  dróg,  ponieważ  na  pewno
konserwacje są przeprowadzane i będą dojazdy.

Przedstawiciel ENERGY POLSKA – Marek Kot wyjaśnił, że do konserwacji
wiatraków będą dojazdy  lecz  tylko samochodami  osobowymi,  a  nie  ciężkim
sprzętem.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  zapytał,  czy  wcześniejsze
ustalenia  z  rolnikami  w  sprawie  ustawienia  u  nich  wiatraków  może  być
nieaktualne.

Przedstawiciel ENERGY POLSKA – Marek Kot poinformował, że przyczyną
do  nie  ustawienia  wiatraków  może  być  wędrówka  czy  stałe  siedlisko   orła
bielika  lub  aktywność  nietoperzy,  jeżeli  w trakcie  badań  prowadzonych  pod
nadzorem  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  okaże  się,  że  takie
chronione gatunki są to w tych miejscach nie powstanie turbina wiatrowa.
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Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosowania  (nieobecny  radny  Mieczysław
Dębowiak). 
Uchwała Nr XXXVI/ 197 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu do projektu uchwały.

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  –  Romuald  Gawroński  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, 
i  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosowania  (nieobecny  radny  Mieczysław
Dębowiak). 
Uchwała Nr XXXVI/ 198 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zalesiu.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  –  Romuald  Gawroński  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, 
i  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosowania  (nieobecny  radny  Mieczysław
Dębowiak). 
Uchwała Nr XXXVI/ 199 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.
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Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu do projektu uchwały.

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  –  Romuald  Gawroński  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 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: Mieczysław Dębowiak
oraz Przemysław Madzia). 
Uchwała Nr XXXVI/ 200 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

e) zmiany uchwały Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. 
z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Gostyńskiego.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  –  Romuald  Gawroński  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 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j.w.). 
Uchwała Nr XXXVI/ 201 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu do projektu uchwały.

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  –  Romuald  Gawroński  poinformował,  że
Komisja wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.
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Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j.w.). 

Uchwała Nr XXXVI/ 202 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania uczniom 
Stypendium Burmistrza za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach 
artystycznych.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  –  Romuald  Gawroński  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 9 radnych, nikt nie był przeciwny, 
2 radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecni radni: j.w.). 

Uchwała Nr XXXVI/ 203 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu
Samorządowym “Pod Dębem” w Karolewie prowadzonym przez Gminę 
Borek Wlkp.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu do projektu uchwały.

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  –  Romuald  Gawroński  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 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j.w.). 
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Uchwała Nr XXXVI/ 204 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2013 – 2021.

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

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  –  Romuald  Gawroński  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 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j.w.). 

Uchwała Nr XXXVI/ 205 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

j) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu do projektu uchwały.

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  –  Romuald  Gawroński  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 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j.w.). 
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Uchwała Nr XXXVI/ 206 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

k) utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Centrum 
Integracji Społecznej” i nadania mu Statutu.

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

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz informując, że Centra
Integracji  Społecznej  realizują  zadania  z  zakresu  reintegracji  zawodowej  i
społecznej,  co  stanowi  aktywną  formę  przeciwdziałania  marginalizacji
społecznej  i  zawodowej  osób  długotrwale  bezrobotnych,  uzależnionych,
niepełnosprawnych,  bezdomnych  oraz  dotkniętych  innymi  dysfunkcjami
społecznymi . Tego typu jednostka ma do spełnienia ważną funkcję w systemie
polityki  społecznej  poprzez  realizację  swoich  zadań,  stanowi  uzupełnienie
działań  takich  jednostek  jak  Ośrodek Pomocy  Społecznej,  Powiatowy Urząd
Pracy,  Ośrodek Terapii Uzależnień oraz organizacji pozarządowych.
Na  terenie  gminy  Borek  Wlkp.  w  chwili  obecnej  ok.  10  %  mieszkańców
pozostaje zagrożonych wykluczeniem społecznym z w/w powodów.
Mając  powyższe na uwadze, przeciwdziałając dalszej marginalizacji tej grupy
osób,  powołanie Centrum Integracji Społecznej jest  zasadne.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  –  Romuald  Gawroński  poinformował,  że
Komisja wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Radny  Michał  Dopierała  zapytał  czy  osoby  zatrudnione  w  CIS  będą
otrzymywały trzynastą pensję.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  osoby  zatrudnione  w  CIS  będą  pracownikami
samorządowymi i wynagrodzenie będą otrzymywały na podstawie ustawy 
o pracownikach samorządowych.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j.w.). 

Uchwała Nr XXXVI/ 207 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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l) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Bruczków).

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie wraz 
z uzasadnieniem.
Następnie  Burmistrz  poinformował,  że  budowa  drogi  w  Bruczkowie  jest
nieskończona nie  ma  warstwy ścieralnej,  wobec powyższego dofinansowanie
umożliwi  dalszą  realizację  tej  inwestycji.  Ponadto  Burmistrz  stwierdził,  że
konieczna  jest  również  modernizacja  drogi  od  Klasztoru  w Borku Wlkp.  do
mostu.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania  (nieobecni radni: Mieczysław Dębowiak,
Przemysław Madzia oraz Barbara Wawrzyniak). 

Uchwała Nr XXXVI/ 208 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

ł)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Strumiany).

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Po czym Burmistrz  poinformował,  że  dokończenie  drogi  w Strumianach jest
konieczne  ze  względu  na  duże  ubytki  w  nawierzchni,  a  dofinansowanie
umożliwi dalszą realizację tej inwestycji.

Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Władysław Hałas zapytał który odcinek drogi
będzie modernizowany i czy będzie budowany chodnik w Strumianach.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  uzależnione  jest  to  od  środków
finansowych. Dodał także, że  drugą połowę dofinansuje powiat.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  wskazana  droga  ma  być  również  finansowana  ze
„Schetynówki”,  wobec  powyższego  droga  przez  całe  Strumiany  byłaby
wyremontowana.

Przewodniczący Rady dodał, że budowę chodnika i ścieżki rowerowej 
w Strumianach Gmina musiałaby też realizować wspólnie z Powiatem. 

Radny Michał Dopierała stwierdził, że jeszcze nie jest tworzony projekt budżetu
na rok 2014, a już są planowane inwestycje.
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt budżetu konstruuje Burmistrz, 
a następnie opiniuje i rozpatruje go Rada Miejska.  W związku z powyższym
zasadne jest przedstawienie w/w projektu.

Burmistrz poinformował, że Gmina planuje inwestycje drogowe, pod które są
wykonywane  wnioski  do  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  tzw.
„Schetynówka”, i ta droga będzie remontowana, która otrzyma dofinansowanie.
Ponadto stwierdził, że Gmina przedstawia propozycje, natomiast Rada Miejska
zatwierdza, bądź nie wyraża zgody na wykonanie danej inwestycji. Burmistrz
ponadto wyjaśnił, że na podstawie w/w projektu uchwały Rada Miejska wyraża
zgodę  na  dofinansowanie  remontu  drogi  w  Struminach,  jeżeli  otrzyma  ona
środki finansowe ze „Schetynówki”.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania  (nieobecni radni: j.w.). 

Uchwała Nr XXXVI/ 209 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

W tym punkcie Przewodniczący Rady prosił Burmistrza o udzielenie wyjaśnień
na zapytania radnego Leszka Dajewskiego:
1) Dlaczego  na  ul.  Drogalisia  w  Borku  Wlkp.  jest  budowany  taki  szeroki

chodnik, a jezdnia taka wąska.

Burmistrz  poinformował,  że  na  drodze  przy  ul.  Lisiadroga będzie  budowana
ścieżka pieszo – rowerowa o minimalnej szerokości Ponadto wyjaśnił, że droga
na prawą stronę nie może być przesunięta ponieważ w tym miejscu jest linia
gazowa, której nie można zabudować. Burmistrz wyjaśnił, że przed przebudową
wskazana droga miała 4 m, natomiast obecnie są wycięte drzewa i szerokość
jezdni będzie 5,5 m. 

Radny Leszek Dajewski zapytał, kto wycinał drzewa przy drodze na 
ul. Lisiadroga i ile wziął za to pieniędzy.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  drzewa  zostały  wycięte  przez  Zakład  Aktywności
Zawodowej w Leonowie, a usługa była wykonana w zamian za drzewo, które
sprzedano i środki przekazano ZAZ.
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2) Upływa termin gwarancji na naprawę drogi ul. Powstańców Wlkp., a są tam
pozarywane studzienki kanalizacyjne, kiedy będzie to naprawione.

Burmistrz  stwierdził,  że  w/w  usterki  są  zgłoszone  i  uzgodnione  z  panem
Kluczykiem, że w czasie, kiedy będzie kończona budowa drogi na 
ul.  Lisiadroga,  będzie  możliwe  dowiezienie  odpowiedniej  ilości  masy
bitumicznej  i  wówczas  będą  robione  studzienki  kanalizacyjne  na  ul.
Powstańców oraz naprawiany most w Skokowie.

3) Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego wniosku o  naprawę wyrwy w jezdni
na ul. Dworcowej.

Burmistrz wyjaśnił, że zadanie to jest zgłoszone w powiecie. Po czym zapytał
radnego Leszka Dajewskiego czy uzyskał odpowiedzi na zadanie pytania. 

Radny Leszek Dajewski stwierdził, że otrzymał odpowiedz na zadane pytania.

Następnie  Burmistrz  udzielił  odpowiedzi  na  wniosek  radnej  Anny
Marcinkowskiej  dotyczący zaplanowania  środków w budżecie  Gminy na rok
2014 na dokończenie chodnika od posesji państwa Grzemskich w stronę parku.
Wyjaśnił, że przy konstruowaniu projektu budżetu sprawa będzie rozpatrzona,
jednak na to zadanie musiałby być wykonana dokumentacja, która trwa ok. 6-7
miesięcy, później pozwolenie na budowę co oznacza, że realizacja mogłaby być
w latach późniejszych.

W dalszej części Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje radnego Michała
Dopierały.
 1) Kiedy zostanie naprawiony drugi most w Skokowie już półtora miesiąca nic
się nie robi. Rolnicy, którzy maja płyty gnojowe po drugie stronie jak również
pola objeżdżają całą wieś. 

Burmistrz stwierdził, że na temat remontu mostu w Skokowie już odpowiedzi
udzielił.

Radny Michał Dopierała dodał, że most w Skokowie się zapada i przejeżdżający
samochód może tam wpaść.

Burmistrz wyjaśnił, że w związku z tym na wskazanym moście ustawiono znak
zakazu ruchu.

2) Czy zostanie zasypana bardzo duża wyrwa w jezdni koło szkoły w Skokowie.
Burmistrz poinformował, że wyrwa w jezdni koło szkoły w Skokowie również
została zgłoszona panu Kluczykowi.
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Radny Michał Dopierała wnioskował o obcięcie drzew przy szkole 
w Skokowie, ponieważ przejeżdżające tam samochody pogłębiają obecne dziury
nie mogąc ich ominąć.

4) Na jakiej  podstawie  Burmistrz  twierdzi,  że  chodnik  między  przystankiem
autobusowym dla dzieci, a sklepem spożywczym w Skokowie jest inwestycją
mniej potrzebną niż inne inwestycje związane z bezpieczeństwem obywateli.

Burmistrz  stwierdził,  że  nigdy  tak  nie  powiedział  ale,  że  na  terenie  gminy
istnieją miejsca o wyższej częstotliwości ruchu, w których inwestycje związane
z poprawą bezpieczeństwa powinny być realizowane w pierwszej kolejności.
Ponadto, jeśli sołectwo Skoków uzna, że kwestia budowy chodnika jest pilna,
ma możliwość zadysponowania środkami z funduszu sołeckiego na ten cel.

Radny Michał Dopierała zapytał o termin realizacji naprawy mostu.
Burmistrz poinformował, że do końca września jest termin ukończenia budowy
dróg finansowanych z FOGR i w tym czasie będzie również wyremontowany
most w Skokowie.

Innych zapytań nie zgłoszono.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

Radny  Romuald  Gawroński  zapytał,  dlaczego  jedna  wioska  musi  budować
chodniki z funduszu sołeckiego, a inne nie. Po czym zapytał,  kiedy Karolew
„dostanie” choć mały chodnik, nie tylko te budowane z funduszu sołeckiego.

Burmistrz wyjaśnił, że każda wioska ma utworzony fundusz sołecki, nie tylko
na  organizację  zabaw,  ale  także  budowę  chodników.  Dodał,  że  nie  tylko
Karolew  buduje  chodniki,  ale  także  Zalesie,  Siedmiorogów  Drugi.  Ponadto
Burmistrz wyjaśnił, że jeśli mieszkańcy Skokowa widzą taką konieczność dla
bezpieczeństwa  dzieci,  to  należy  budować  chodnik  ze  środków  funduszu
sołeckiego.

Radny Michał Dopierała wnioskował o przedstawienie sprawozdania 
z  posiedzenia  wyjazdowego  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw
Socjalnych, Przestrzegania prawa i Porządku Publicznego do Skokowa.

Przewodniczący Rady poinformował, że w/w Komisja jest zobowiązana udzielić
odpowiedzi w tym temacie na posiedzeniu Komisji, na które winien być radny
zaproszony.

Burmistrz poinformował, że protokoły z wszystkich posiedzeń Rady Miejskiej 
i Komisji są dostępne w biurze Rady Miejskiej.
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Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak wnioskował o modernizację
drogi  powiatowej  na  ul.  Dworcowej,  ponieważ droga w miejscach,  gdzie  są
złącza kanalizacyjne się zapada.

Inspektor  ds.  inwestycji,  dróg  i  remontów  UM  –  Joanna  Krajewska
poinformowała,  że  są  problemy  z  zapadającą  się  drogą  na  ul.  Dworcowej,
ponieważ właściciel drogi nie jest właścicielem infrastruktury związanej 
z odwodnieniem. Dodała, że to nie są ubytki w jezdni tylko jezdnia się zapada 
z powodu awarii kanalizacji deszczowej. 

Następnie sołtys wsi Siedmiorogów Drugi – Marian Andrzejak wnioskował 
o odkrzaczenie drogi Cielmice – Siedmiorogów Drugi oraz naprawę mostu 
w Cilemicach.

Burmistrz poinformował, że w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Leonowie
jest testowana maszyna, która obcina krzaki, jednak musi być kupiony stosowny
ciągnik aby mogłyby być wykonywane te zadania.

Radny  Zbigniew  Maturski  wnioskował  o  odkrzaczenie  drogi  Celestynów  –
Głoginin.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  odkrzaczenie  przy  drogach  gminnych  będzie  można
wykonywać z funduszu sołeckiego, natomiast przy drogach powiatowych przy
współpracy z Powiatem.

Radna  Róża  Jędrosz  wnioskowała  o  odkrzaczenie  drogi  Jeżewo  –  Jawory  –
Koszkowo. Ponadto radna zwróciła się o sprawdzenie ile kosztowało wycięcie
poboczy  przy  w/w  drodze  zlecone  przez  Powiat,  które  było  wykonane
cząstkowo.

Burmistrz poinformował, że sprawę można sprawdzić przeglądając ogłoszenie 
o przetargu na w/w zadanie. Ponadto dodał, że na drodze Borek Wlkp. – Jeżewo
było podobnie.

Radny Leszek Dajewski zapytał kto stwierdził, że pod  chodnikiem nie może
być linii gazowej.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  nie  wolno  zakrywać  asfaltem  długich  ciągów  linii
gazowej, a tak byłoby w drodze na ul. Lisiadroga.

Przewodniczący  Rady  dodał,  że  jest  tam  linia  gazowa  o  średnim ciśnieniu.
Przewodniczący Rady uważa,  że  wszystkie  ciągi  pieszo – jezdne winny być
budowane z oddzielającym ok. 1 m  pasem zieleni. 
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Radny Marek Rożek ponowił  swój  wniosek dotyczący namalowania  łuku na
drodze ul. Pogorzelska, ul. Bojanowskiego w kierunku ul. Zdzieskiej.
Ponadto  radny  wnioskował  o  interwencję  w  sprawie  dróg  powiatowych,
ponieważ są w bardzo złym stanie np.: droga z  Karolewa do Siedmiorogowa
Drugiego i do Cielmic jeżeli nie będą remontowane to nie będą istnieć.
Radny wnioskował również o interwencję w sprawie modernizacji drogi 
w kierunku Poznania,  głównie w lesie za Koszkowem oraz wjazd i  zjazd na
drogę do Dolska. 

Burmistrz wyjaśnił, że w miesiącu maju dzwonił w sprawie korekty wjazdu na
drogę do Dolska i zostało to skorygowane. Natomiast w sprawie budowy drogi
do  Dolska,  Burmistrz  prowadził  kilkakrotnie  rozmowy,  jednak  ostateczne
decyzje podejmuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego, który finansuje to
zadanie, a bardzo dużo pieniędzy pochłania droga Śrem – Rawicz.

Radny  Marek  Rożek  uważa,  że  mimo  wszystko  należy  walczyć  o  tę  drogę,
ponieważ możemy być odcięci od Poznania.

Nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.11. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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	Ponadto w sesji uczestniczyli:
	oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

