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

odbytej w dniu 28 listopada 2013 roku
w godz. od 1600 do 1710

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

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak,
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Zimanowdzie – Barbara Krzekotowska,
Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  w  Borku  Wlkp.  –  Marlena
Kowalska,
Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Krzysztof Baska,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Władysław Hałas,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wycisłowie – Alina Sokół,
Kierownik ZAZ w Leonowie – Grzegorz Marszałek,
Inspektor  ds.  Promocji  Gminy,  Wydawnictw,  Współdziałania  i  Kontaktów –
Alicja Łopatka,
Pełnomocnik  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  –
Jolanta Majchrzak,
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 XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
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7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  na  rok  2014  oraz  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2014,

b) Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Borek  Wlkp.  z  Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,

c) przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2014 - 2018”,
d) wyrażenia  zgody  na  wniesienie  wkładu  pieniężnego  na  pokrycie

obejmowanych  przez  Gminę  Borek  Wlkp.  udziałów  w spółce  „Zakład
Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach,

e) zmian budżetu i w budżecie.

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

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

Uwag nie zgłoszono.
Po czym Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku sesji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady.

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 XXXVIII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie przedstawił Wicestarosta – Janusz Sikora, stanowi ono załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają jakieś uwagi.
Żadnych pytań nie zgłoszono.
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Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz,  stanowi ono załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał  czy radni zgłaszają  uwagi do przedstawionego
sprawozdania.
Nikt z obecnych uwag nie zgłosił.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.   

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  na  rok  2014  oraz  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zapytał czy mają być odczytane
programy.
Wszyscy radni głosowali za nie czytaniem programów.

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

Przewodniczący  Komisji  –  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, 
1 radny wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXIX/ 219 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) Rocznego Programu Współpracy Gminy Borek Wlkp. z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały  w powyższej sprawie.
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Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy ma być odczytany program.
Wszyscy radni głosowali za nie czytaniem Regulaminu.

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

Przewodniczący  Komisji  –  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, 
1 radny wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXIX/ 220 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) przyjęcia  „Programu  profilaktyki  raka  szyjki  macicy  na  lata  2014  -
2018”.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały  w powyższej sprawie.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zapytał czy ma być odczytany w/w
program.
Wszyscy radni głosowali za nie czytaniem programu.

Następnie  Inspektor  ds.  Promocji  Gminy,  Wydawnictw,  Współdziałania  i
Kontaktów – Alicja Łopatka przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu
profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2009 –2013”, który stanowi załącznik do
w/w uchwały.

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

Przewodniczący  Komisji  –  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, 
i nikt nie  wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXIX/ 221 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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d) wyrażenia  zgody  na  wniesienie  wkładu  pieniężnego  na  pokrycie
obejmowanych przez  Gminę  Borek Wlkp.  udziałów w spółce  „Zakład
Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie z siedzibą 
w Witaszyczkach.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały  w powyższej sprawie.

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

Przewodniczący  Komisji  –  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, 
i nikt nie  wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXIX/ 222 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e)  zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

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

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

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

Przewodniczący  Komisji  –  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, 
i nikt nie  wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXIX/ 223 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, zapytań także nie zgłoszono.

Ad.9. Wolne głosy i wnioski.

W  tym  punkcie  Przewodniczący  Rady  poinformował  o  planowanych
posiedzeniach:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu planowane jest 

w dniu 9 grudnia br. (poniedziałek), temat zaopiniowanie projektu budżetu
na rok 2014,

2) sesja w dniu 19 grudnia br. (czwartek),
3) sesja w dniu 30 grudnia br. (poniedziałek) – jeżeli będzie taka potrzeba.

Następnie  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw
Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  –  Barbara
Wawrzyniak poinformowała, że posiedzenie tejże Komisji odbędzie się w dniu
16 grudnia br. 

Przewodniczący  Rady  poinformował  także,  że  wpłynął  pisemny  wniosek
radnego Michała Dopierały skierowany do Burmistrza w sprawie wycinki drzew
owocowych i krzewów przy drodze Skoków – Wojciechowo (do wiadomości
Rady Miejskiej).
Po czym Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał wniosek 
i  przekazał Burmistrzowi.  

Radna Anna Marcinkowska poinformowała, że mieszkańcy bloku 
w Bruczkowie nie mają gdzie podłączyć się do kanalizacji sanitarnej. Dodała, że
brakuje tam przykanalików i rury, mieszkańcy twierdzą, że w projekcie budowy
rura była, natomiast nie ma jej w ziemi. Po czym zapytała, czy Burmistrz może
pomóc w tej  sprawie.

Burmistrz poinformował, że temat ten był omawiany z wykonawcą kanalizacji
sanitarnej oraz inspektorem nadzoru. Dodał, że 10 metrów od bloku jest studnia
do której należy się podłączyć.

W dalszej części posiedzenia głos zabrali mieszkańcy wsi Bruczków.

Pan Naskręt poinformował, że dom przed blokiem ma studnię, rury 
i przykanaliki, natomiast blok (Nr 60) nie ma głównej rury do której należy się 
podłączyć. Stwierdził także, że Mirosław Twardowski - Kierownik Ref. 
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Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.  poinformował 
mieszkańców bloku o tym, że muszą wpłacić 3200 zł Boreckiemu Zakładowi 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Karolewie na wykonanie przyłącza 
kanalizacyjnego.

Pani Chudak poinformowała, że na mapce jest rura, natomiast w ziemi jej nie 
ma i nie ma do czego podłączyć kanalizacji. Dodała także, że Gmina nie chce 
udostępnić mapek kanalizacji mieszkańcom Bruczkowa. Poinformowała także, 
że kiedy mieszkańcy nie wyrazili zgody na budowę studzienki w drodze, 
wykonawca wybudował ją na gruncie należącym do mieszkańca bloku, bez jego
zgody.

Mieszkaniec bloku (nie przedstawił się) zapytał, kto wyliczył koszt w wysokości
3200 zł  wykonania przyłącza do kanalizacji. Dodał także, że wszystkie budynki
w Bruczkowie mają rury, natomiast blok nie ma głównej rury, do której należy 
się podłączyć, są tylko rury boczne. 

Burmistrz stwierdził, że sprawy zgłaszane przez mieszkańców bloku 
w Bruczkowie są nieprawdziwe:
1) BZWiK Sp. z o.o. w Karolewie nie musi wykonać przyłącza do kanalizacji, 

to była tylko propozycja Gminy, natomiast wykonać przyłącze kanalizacyjne 
mogą mieszkańcy samo wykonać,

2) mieszkańcy Skokowa mają po 30 do 40 metrów do podłączenia kanalizacji 
sanitarnej, natomiast blok w Bruczkowie nie ma więcej niż 10 metrów,

3) jeżeli nie byłoby tam rury, nie mogłaby działać studnia.
Burmistrz poinformował, że zarówno wykonawca tej inwestycji, jak i inspektor 
nadzoru zapewnili, że kanalizacja w Bruczkowie jest wykonana tak jak powinna
być.

Pani Chudak, poinformowała, że pracownicy BZWiK w Karolewie również byli
w Bruczkowie i także stwierdzili, że nie ma do czego podłączyć kanalizacji.

Burmistrz uważa, że jeżeli mieszkańcy robią zarzuty, że nie ma rury, to należy
przeprowadzić wizję lokalną z inspektorem nadzoru, wykonawcę tego zadania
oraz policję, ponieważ w Bruczkowie skradziono rurę.

Pani  Chudak  zapytała  dlaczego  w  otrzymanym  piśmie  nie  zapisano,  że
mieszkańcy bloku mają się od razu podłączyć, tylko pisze, że należy podłączyć
się do przykanalików, a obecnie do przepompowni.

Radny  Michał  Dopierała  uważa,  że  osoby,  które  się  na  tym  znają  winny
wykonać wizję lokalną celem rozwiązania sprawy.

Przewodniczący  Rady  poparł  stanowisko  przedmówcy.  Uważa,  że  należy
wezwać inspektora nadzoru tej inwestycji, Burmistrza wraz z odpowiedzialnymi
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pracownikami oraz zainteresowane osoby celem wyjaśnienia i rozwiązania tej
sprawy.  Przewodniczący  Rady  wnioskował  do  Burmistrza  o  sporządzenie
stosownego  protokołu   z  tego  spotkania,  aby  Rada  Miejska  mogła  zająć
stosowne stanowisko w tej sprawie.

Pani Chudak poprosiła o powiadomienie z  3 – dniowym wyprzedzeniem o tym
spotkaniu. 

Burmistrz poinformował, że na etapie powstawania projektu budowy kanalizacji
sanitarnej odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Bruczkowa.
Dodał także, że w czasie budowy wszyscy którzy widzieli jakieś problemy na
bieżąco  je  zgłaszali  i  były  rozwiązywane,  natomiast  mieszkańcy  bloku  po
zakończeniu budowy zgłaszają, że jest źle.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zamknął  dyskusję  w  tym  temacie,
zobowiązując  Burmistrza do zorganizowania  spotkania z mieszkańcami bloku.

Burmistrz poinformował, że inspektor ds. inwestycji, dróg i remontów Urzędu
Miejskiego – Joanna Krajewska zorganizuje spotkanie z mieszkańcami bloku,
inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami Gminy.

Następnie Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – Grzegorz
Marszałek  zapytał  czy  ktoś  z  obecnych ma pytania  w sprawie  skradzionego
samochodu służbowego ZAZ Leonów.

Pytań nie zgłoszono.
Wobec  powyższego  Kierownik  ZAZ  przedstawił  działalność  Zakładu.
Poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  Zakład  zatrudnia  35  osób
niepełnosprawnych. Zakład zakupił z wypracowanych środków trzy samochody,
które służą do dowożenia osób niepełnosprawnych do pracy.
Kierownik ZAZ dodał, że pracownicy są nie tylko z gminy Borek Wlkp. ale
również z gminy Gostyń i Piaski również z gminy Koźmin.
Zakład  wykonuje  usługi  pralnicze  -  ok.  50  ton  rocznie  również  rozwożone
samochodami, które są własnością ZAZ.
Kierownik ZAZ poinformował, że jego praca nie jest wykonywana tylko przez
osiem godzin dziennie, ale bardzo często również w godzinach nocnych. Często
są  również wezwania  do odbioru pracownika niepełnosprawnego ze szpitala,
wszędzie  tam jest  wykorzystywany służbowy samochód,  który bardzo często
parkował w Karolewie przy bloku. Natomiast obecnie po kradzieży służbowego
Berlingo  korzysta  z  samochodu  prywatnego.  Kierownik  stwierdził,  że
komentarze na temat skradzionego samochodu są bardzo złośliwe i obrażające.
Dodał, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, to odpowie. Po czym zaprosił
wszystkich do Zakładu, celem zapoznania się z jego działalnością. 
Zakład cały czas się rozwija, rozbudowuje i zakupuje potrzebny sprzęt do pracy.
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Radny  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  wspólnie  z  Kierownikiem ZAZ
Leonów był w podobnym zakładzie w Niemczech. Dodał, że są tam dużo lepsze
warunkach  pracy  dla  osób  niepełnosprawnych.  Radny  uważa,  że  należy
wspomóc działania ZAZ Leonów.

Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora stwierdził, że należy wspierać działania
ZAZ Leonów aby ci ludzie mieli pracę, ponieważ są trudności na rynku pracy, 
a tam pracują osoby niepełnosprawne. Apelował o zlecanie prac porządkowych
oraz przy wycince krzewów. Wicestarosta uważa, że jeżeli ktoś ma pytania to
powinien zgłosić je na sesji, a nie zadawać je przez forum internetowe.

Radny Romuald Gawroński apelował do sołtysów o rozdysponowanie środków
funduszu sołeckiego na prace dla zakładów z terenu naszej gminy.

Przewodniczący Rady stwierdził, że gdyby w ZAZ Leonów nie było Grzegorza
Marszałka,  to tego Zakładu też już by nie było i  byłby problem z oddaniem
pozyskanych na ten cel środków. Przewodniczący Rady pochwalił organizację
pracy kierownika Zakładu.

Kierownik ZAZ Leonów ubolewał, że warunki pracy osób niepełnosprawnych
w Zakładzie są bardzo trudne np. w prali 40 stopni ciepła.

Radny Marek Rożek stwierdził, że w internecie nikt nie jest anonimowy i można
sprawdzić kto jest autorem wpisów, jeśli są tam pomówienia. Wyjaśnił, że on
nie ma w tych komentarzach żadnego udziału. Dodał, że o sprawie kradzieży
dowiedział  się  dzień przed posiedzeniem Komisji,  ponadto poinformował,  że
samochód  był  ubezpieczony  i  nie  rozumie  problemu.  Natomiast  w  sprawie
komentarzy  dotyczących  parkowania  samochodu  służbowego  ZAZ  Leonów
przed blokiem w Karolewie, radny Marek Rożek stwierdził, że wszystkim jest
wiadomo, iż pan Marszałek cały czas pracuje.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  poinformował,  że  ZAZ
Leonów cieszy się coraz większą popularnością w zakresie świadczonych usług
rehabilitacyjnych.

Nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.10. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów
Przewodniczący Rady zakończył XXXIX sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
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	Ponadto w sesji uczestniczyli:
	oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
	Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.


