
Protokół nr 34/2013 
z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 20 maja 2013 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak,
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,
Inspektor ds. promocji Gminy – Alicja Łopatka. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał. 
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu – Tadeusz Ratajczak. 

Ad. 2. Ustalenie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przedstawił 
porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
a) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” – Panu 

Czesławowi Tomaszewskiemu.

Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak przedstawił uzasadnienie do 
w/w projektu.

Pan Czesław Tomaszewski ur. 12 maja 1944 roku w Gostyniu. 
Pierwszy  raz  oddał  krew  dla  swojej  siostry  w  1963  roku.  Wkrótce  został
powołany  do  odbycia  zasadniczej  służby  wojskowej.  W jednostce  wojskowej
zorganizował akcję oddania krwi wśród kolegów żołnierzy, dla chorej na serce
kobiety.  Ideę  oddawania krwi  propagował  przez  cały  okres odbywania  służby
wojskowej.
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Po przejściu do cywila podjął pracę w Gminnej Spółdzielni „SCH” 
w Borku Wlkp.

W roku 1968 wraz z kilkoma kolegami założył przy GS „SCH” 
w Borku Wlkp. Klub Honorowych Dawców Krwi. Został jego prezesem. Funkcję
tę pełnił do listopada 2001 roku. 
Początkowo krew była oddawana w Punkcie Krwiodawstwa w Gostyniu. Szeregi
honorowych  dawców  rosły.  Klub  bardzo  się  uaktywnił  poszerzając  swoja
działalność na terenie całej gminy. 
Po powstaniu nowego Ośrodka Zdrowia, krew oddawano zbiorowo na miejscu w
Borku Wlkp. Ze względu na kłopoty lokalowe krew była oddawana także 
w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w salach pałacu PGR Karolew.

Dzięki  dużej  aktywności  klub  zmienił  swojego  patrona.   Opiekę  nad
klubem przejął Urząd Miejski.
Wielkim  sukcesem  klubu  było  wszczepienie  idei  krwiodawstwa  młodym
ludziom.
Krwiodawstwo  na  terenie  naszej  gminy  rozwijało  się  dynamicznie  dzięki
wsparciu zakładów pracy i oddanych sprawie ludzi.
Działalność podstawowa klubu dała wysokie efekty w ilości oddanej krwi.
Klub  przekazał  krew  na  rzecz  Centrum  Zdrowia  Matki  Polki  w  Łodzi  oraz
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Za pracę na rzecz honorowego krwiodawstwa i aktywnej działalności 
w klubie otrzymał następujące dyplomy i odznaczenia:

1) Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” za 6 litrów krwi – 
w  dowód  uznania  za  najpiękniejszy  dar  humanitarny  –  bezinteresowne,
długoletnie oddawanie krwi – Zarząd Główny PCK Warszawa – 
15 luty 1973r.,

2) Odznaka Honorowa PCK IV stopnia – Zarząd Główny PCK Warszawa – 
19 września 1974r.,

3) dyplom przyznany przez Prezesa ZGPCK – 22 listopada 1982 r. 
w Warszawie,

4) Pamiątkowy medal 25 – lecia Honorowego Krwiodawstwa – Zarząd Główny
PCK Warszawa 10 listopada 1983r.,

5) Medal 40 –lecia Polski Ludowej – Rada Państwa Warszawa – 22 lipca 1984r.,
6) Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”  I stopnia po oddaniu 

18 litrów krwi – ZG PCK – 18 marca 1987 r.,
7) Srebrny  Krzyż  Zasługi  –  za  20  litrów  krwi  –  21  październik  1987  r.

Warszawa,
8) Odznaka „Za zasługi dla Województwa Leszczyńskiego” Leszno – 

11 listopada 1987 r.,
9) Życzenia dla Czesława Tomaszewskiego – Telewizyjny Koncert Życzeń – 

14 maja 1988r.,
10) dyplom – za rozwój honorowego dawstwa krwi – 02 września 1988r. –

Zarząd Główny PCK Warszawa,
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11) podziękowanie dla członków Klubu HDK przy Urzędzie Miasta i Gminy 
w Borku Wlkp. za honorowe oddanie 4400 ml krwi 16 listopada 1988 r. –
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie,

12) dyplom  z  okazji  30  –  lecia  Honorowego  Krwiodawstwa  w  Polsce  dla
Klubu HDK w Borku Wlkp. – Kombinat PGR Karolew – grudzień 1988 r.,

13) Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia za oddanie 
12 litrów krwi – Warszawa ZG PCK – 23 września 1990 r.,

14) Złoty  Krzyż  Zasługi  –  za  25  litrów  krwi  –  31  października  1990  r.
Warszawa,

15) Kryształowe  Serce  –  za  wybitne  zasługi  w  rozwoju  honorowego
krwiodawstwa – Warszawa – 14 października 1993 r. – po oddaniu 40 litrów
krwi (jako jedyny w gminie).

16) Odznaka Honorowa PCK II stopnia – 15 październik 1993 r. Warszawa,
17) Pamiątkowy  Medal  75  –  lecia  PCK  dla  Klubu  HDK  przy  Urzędzie

Miejskim w Borku Wlkp. – Warszawa 14 maja 1994 r.,
18) dyplom  za  zasługi  w  zakresie  popularyzacji  i  rozwoju  HDK  –  Zarząd

Główny PCK – 15 listopada 1994 r. Warszawa,
19) dyplom nadany przez Zarząd Główny PCK – jako wyraz wdzięczności 

i  podziękowania  za  wieloletnie  szczególne  zasługi  –  13  listopada  1995  r.
Warszawa,

20) dyplom za zasługi w zakresie popularyzacji i rozwoju HDK – 15 listopada
1996 r. Warszawa – ZGPCK,

21) dyplom za  osobiste  zaangażowanie  idei  honorowego krwiodawstwa  ZG
PCK – 31 października 1997 r.,

22) dyplom  za  osobiste  zaangażowanie  i  udział  w  propagowaniu  idei
honorowego krwiodawstwa –ZGPCK 20 listopada 1998 r. Warszawa,

23) dyplom uznania  za  zasługi  na  rzecz  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  dla
współzałożyciela  Klubu  Honorowego  Dawcy  Krwi  w  Borku  Wlkp.  –  za
aktywną postawę i zaangażowanie w Klubie Dawców Krwi – Zarząd Miejski
Borku Wlkp. – czerwiec 2000 r.,

24) dyplom z okazji 45 – lecia ruchu honorowego krwiodawstwa w Polsce oraz
35 – lecia działalności klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim 
w Borku Wlkp. – Poznań listopad 2003 r.

Krwiodawca  to  człowiek  o  większej  niż  przeciętna  wrażliwości  na  sprawy
ludzkie,  skłonny  do  bezinteresownego  działania  na  rzecz  nawet  nieznanego
chorego czy ofiary wypadku.
Honorowy dawca krwi to także pewna postawa życiowa, wynikająca z dużego
zrozumienia  dla  potrzeby  leczenia  krwią  lub  ratowania  życia  ludzkiego  przez
podanie  tego  niezastąpionego  leku.  To  altruista,  stawiający  sobie  za  cel
pomaganie innym, być może również swoim bliskim, kolegom przyjaciołom –
czasem, jak wykazują liczne przypadki, także sobie samemu.
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Honorowy dawca krwi to człowiek taki, jak Czesław Tomaszewski, który podjął
decyzję o podzieleniu się cząstką siebie z innymi.

Pamiętaj, oddając krew – dajesz życie!

Po czym Przewodniczący Komisji zapytał czy radni mają pytania do w/w 
projektu. 
Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna

b) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 
Ludowemu Klubowi Sportowemu Wisła Borek Wlkp.

Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak przedstawił uzasadnienie do 
w/w projektu.

LKS WISŁA Borek Wielkopolski jest stowarzyszeniem kultury fizycznej
działającym  od  1912  roku  na  terenie  gminy  Borek  Wielkopolski,  a  jego
prekursorem  był  klub  sportowy  "BORKUM".  Od  12  czerwca  1919  roku
połączono  dwa kluby  (Borkum i  Wiktoria)  w jeden klub  "WISŁA".  W 1932
zarząd  klubu  otrzymał  od  władz  miejskich  nowy  teren  na  boisko  miejskie.
Wówczas  zaczęły  powstawać  sekcje  siatkówki,  koszykówki,  tenisa  czy
lekkoatletyczne.  Od  1975  r.  na  podstawie  porozumienia  pomiędzy  Dyrekcją
Kombinatu  PGR Karolew,  a  LZS "WISŁA" powstał  Ludowy Klub Sportowy
"ORKAN-WISŁA" Borek przy  Kombinacie  PGR Karolew.  Członkowie  klubu
zajmowali  czołowe  miejsca  w  gminie,  województwie,  makroregionie,  kraju.
Przykładem są tenisiści stołowi, którzy wielokrotnie zwyciężali 
w Mistrzostwach Pracowników PGR Wielkopolski, wywalczyli awans do III ligi.
Sekcja szachowa zajęła II miejsce w "Pucharze Wiosny" na szczeblu krajowym, 
a jedna z przedstawicielek klubu została wicemistrzynią Polski juniorów. 
W latach kryzysu PGR Klub stał się samodzielny i pozostała tylko sekcja piłki
nożnej. Oprócz sekcji seniorów utworzono również sekcje młodzieżowe. 
W ostatnim dziesięcioleciu  klub działał z  dużymi sukcesami. 
W klubie powstały dwie sekcje piłki nożnej, w której pierwsza drużyna grała 
w klasie "A", a druga drużyna w klasie "B". W roku 2000 I drużyna przyjęła
nazwę  LKS  WISŁA  MRÓZ  Borek  Wlkp.  W  okresie  tym  Wiślacy  zdążyli
awansować o dwie klasy wyżej (sezon 1997/1998 - awans do "A" klasy; sezon
1999/2000 - awans do klasy okręgowej) i w sezonie 2001/2002, jako lider klasy
okręgowej zrobili kolejny krok w historii i awansowali do IV ligi. Klub zdobył
również Puchar Polski  Okręgu Leszczyńskiego. Obecnie klub prowadzi sekcje
piłki nożnej  dla seniorów, a także dla Orlików (dzieci  do 10 lat).  Dodatkowo
została nawiązana umowa partnerska pomiędzy naszymi klubami, dzięki czemu
młodzi piłkarze naszego stowarzyszenia mogą bezpośrednio uczestniczyć 
w zajęciach piłkarskich Wisły. 
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Działalność LKS WISŁA Borek Wielkopolski opiera się na ustawie 
o kulturze fizycznej, a przede wszystkim na zadaniach statutowych związanych 
z działalnością statutową w zakresie sportu i rekreacji ruchowej na rzecz ogółu
społeczeństwa  oraz  prowadzi  działalność  wychowawczą  w  zakresie  kultury
fizycznej. 

Najważniejszymi celami realizowanymi przez Klub od ponad wieku są:
1) Organizowanie i  prowadzenie sekcji  różnych dyscyplin sportowych (piłka

nożna,  tenis  stołowy,  tenis  ziemny,  szachy,  warcaby,  siatkówka,
koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, a także wiele innych).

2) Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz udział 
w  imprezach  i  zawodach  organizowanych  przez  inne  kluby  i  związki
sportowe (imprezy dla mieszkańców gminy, imprezy dla pracowników PGR,
turnieje  sportowe  dla  zakładów  pracy,  stowarzyszeń  oraz  społeczeństwa,
imprezy sportowo-rekreacyjne m.in. festyny piłkarskie 
i biegowe, udział w rozgrywkach piłkarskich pod egidą PZPN). 

3) Prowadzenie  działalności  wychowawczej  i  popularyzatorskiej  w  zakresie
kultury  fizycznej  (m.in.  kursy  pierwszej  pomocy,  konkursy  plastyczne
związane z kulturą fizyczną, organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci 
z zakresu piłki nożnej i pływania).

4) Współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym Borek Wielkopolski.
5) Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.
6)  Szkolenie  oraz  doskonalenie  kadr  trenersko  -  instruktorskich  (w  klubie

społecznie pracowali i pracują trenerzy piłki nożnej, instruktorzy pływania,
siatkówki, tenisa ziemnego - ludzie z ogromnym doświadczeniem 
w zakresie kultury fizycznej).

7) Współpraca z władzami samorządowymi oraz dyrekcjami lokalnych szkół,
poprzez  czynny udział  w imprezach  organizowanych przez  Miasto  (m.in.
Dni Borku Wlkp.) czy szkoły (np. szkolne turnieje piłkarskie). 

8) Propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu w lokalnych mediach,
na oficjalnej stronie internetowej klubu www.wislaborek.futbolowo.pl. 

9)  Czynny  udział  w  życiu  kulturalnym,  gospodarczym  i  społecznym  oraz
podnoszenie  poziomu sportowego i  kulturalnego,  współpraca  z  lokalnymi
organizacjami,  instytucjami  oraz  zakładami  pracy  oraz  organizacja  wielu
imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym dla społeczeństwa m.in. turniej
z okazji  święta  pracy,  zimowe turnieje  piłkarskie,  amatorskich rozgrywek
piłkarskich  dla  mieszkańców,  turnieje  koszykówki  ulicznej  organizacja
imprezy  biegowej  dla  społeczeństwa  Borek  Wlkp.  biega…,  mikołajkowe
turnieje dla dzieci, akcje społeczne na rzecz osób potrzebujących, festyny
sportowo-rekreacyjne połączone z konkursami sprawnościowymi 
i wiedzowymi.  

Aby  móc  realizować  ww.  zadania  Klub   zrzesza  osoby  uprawiające  sport,
promuje, upowszechnia i zachęca do uprawiania sportu, organizuje szkolenia 
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i  obozy,  organizuje  imprezy  sportowe i  turystyczne,  czuwa nad zachowaniem
należytego poziomu moralnego i wychowawczego, współdziała z organizacjami
sportowymi,  placówkami  oświatowymi  i  innymi  instytucjami  w  zakresie
działalności  statutowej,  współpracuje  z  odpowiednimi  ogniwami  władzy
samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi, 
a także stosuje inne środki sprzyjające rozwojowi sportu i kultury fizycznej 
na  terenie  działania  Klubu.  Klub  opiera  swą  działalność  na  społecznej  pracy
swych członków.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna

c) zgłoszenia sołectw Gminy Borek Wielkopolski do Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Inspektor  Urzędu Miejskiego – Alicja Łopatka poinformowała,  że  podjęcie
uchwały  o  zgłoszeniu  sołectw  Zalesie  i  Głoginin  do  udziału  w  Programie
„Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013-2020”  jest  warunkiem  formalnym,
koniecznym do ubiegania się o środki z Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
zatwierdzonego uchwalą nr 3228/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z  dnia  4  kwietnia  2013  r.  Program ten  związany  jest   z  zagospodarowaniem
przestrzeni  publicznej,  utrzymaniem,  odbudową  i  poprawą  dziedzictwa
kulturowego obszarów wiejskich.
Realizacja Programu przez sołectwa na terenie gminy Borek Wlkp. przyczyni się
do integracji społeczności wiejskiej oraz aktywnego uczestnictwa 
w przedsięwzięciach związanych z ideą odnowy wsi.
W  związku  z  powyższym  oraz  biorąc  pod  uwagę  wolę  mieszkańców
poszczególnych  miejscowości,  którzy  w  uchwałach  zebrań  wiejskich  wyrazili
wolę przystąpienia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” podjęcie  uchwały
jest zasadne. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że do Programu mogły być zgłoszone wsie, które 
miały opracowany Plan Odnowy Miejscowości i takie Plany miała wieś Zalesie 
i Głoginin.

Radni pytali na jakie zadania można przeznaczyć uzyskane środki i w jaki sposób
można z nich skorzystać. 

Radny Michał Dopierała prosił o wyjaśnienie dlaczego Skoków nie został 
zgłoszony do w/w Programu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że wszystkie wioski mogą brać udział w w/w 
Programie, jednak warunkiem jest posiadanie Planu Odnowy Miejscowości, 
a Skoków nie ma takiego Planu.  Ponadto Sekretarz Gminy wyjaśniła, że ze 
środków tego Programu można między innymi budować place zabaw itp.
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Innych uwag nie zgłoszono.
Decyzja Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna

d) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

Kierownik MGOPS poinformowała, że podjęcie niniejszej uchwały wynika 
z art. 90f uchwały z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Wprowadzenie  Regulaminu  w nowym brzmieniu  wynika  z  konieczności  jego
dostosowania do obowiązujących obecnie przepisów prawa, m.in. rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2012 poz. 823) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w  sprawie  wysokości  dochodu  rodziny  albo  dochodu  osoby  uczącej  się
stanowiących  podstawę  ubiegania  się  o  zasiłek  rodzinny  oraz  wysokości
świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 poz. 959).
Proponowany tekst Regulaminu czyni go bardziej dokładnym i szczegółowym,
wobec ciągłych zmian przepisów. Potrzebę wprowadzenia zmian dyktuje również
praktyka udzielania pomocy materialnej uczniom. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna.

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2013-2021.

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany WPF.

Radny Tadeusz Ratajczak zapytał w którym miejscu będzie zlokalizowany nowy 
kort tenisowy.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że po przeprowadzonych konsultacjach społecznych
planuje się budowę kortu tenisowego przy placu zabaw w Borku Wlkp. Dodała
także, że była rozpatrywana budowa bieżni przy stadionie, jednak byłby to zbyt
duży koszt dla budżetu Gminy, w związku z powyższym zadecydowano 
o budowie kortu tenisowego. Ponadto Sekretarz poinformowała, że szacunkowy
koszt budowy kortu wynosi 300 tys. zł

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził,  że nowy kort tenisowy będzie  
budowany w kompleksie Stadionu Miejskiego oraz ORLIKA i pomieszczeń 
socjalnych w Borku Wlkp.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna (8 członków 
Komisji głosowało za budową kortu, 2 wstrzymało się od głosowania, nikt nie był
przeciwny).
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f) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany po stronie dochodów dotyczą:
- dz.  700, rozdz. 70005, §0750 – o kwotę 23.616 zł z tytułu najmu lokali
użytkowych,
- dz. 801, rozdz. 80195, § 2007 – o kwotę 41.003 zł oraz w § 6207 - o kwotę
6.000 zł z tytułu dofinansowania Projektu „Nauczyciele i Nauczycielki z SP
w Wcisłowie  z  j.  Angielskim  na  Ty”  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Kapitał Ludzki, 
- dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 – o kwotę 200 zł z tytułu dotacji celowej
- dz. 853, rozdz.85395, § 2007 – o kwotę 111.180 zł – środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz w § 2009 -  o kwotę 5.886 zł – środki z budżetu
państwa   na  realizację  projektu  systemowego  w  ramach  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
 w dz. 600, rozdz. 60016, dokonuje się przesunięć między §§ 4270,4300,
 w dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 

15.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Droga
Lisia 1”  oraz o kwotę 8.616 zł  na zakup energii elektrycznej i gazu, 

 w dz. 754, rozdz. 75412 dokonuje się przesunięć między paragrafami 
3030, 4260,4350,

 w dz. 801, rozdz. 80195 wprowadza się środki w wysokości 47.003 zł na 
realizacje Projektu „ Nauczyciele i Nauczycielki z SP w Wcisłowie z j. 
angielskim na Ty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 w dz. 852, rozdz. 85214 dokonuje się przesunięć między paragrafami, 
w rozdz.85295, § 3110  zwiększa się wydatki o kwotę 200 zł na spłatę 
dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. 

W  dz.  853,  rozdz.  85395  zwiększa  się   wydatki  o  kwotę  117.066  zł  na
realizacje projektu systemowego pt. Uśpiony potencjał” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

    w dz 921, rozdz. 92109  zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł na za-
danie inwestycyjne  pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy 
wiejskiej 
w Studziannie”.

 w dz.926, rozdz. 92601 zwiększa się wydatki o kwotę 6.500 zł na zada-
nie inwestycyjne „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek 
Wlkp.”. 

Uwag nie zgłoszono.
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Opinia  Komisji:  pozytywna (9 członków Komisji  głosowało  za  wydaniem
pozytywnej opinii,1 członek Komisji wstrzymał się od głosowania, nikt nie
był przeciwny).

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał, czy przy ul. Powstańców Wlkp. będzie 
więcej ławek, bo jeśli tak to wnioskował o zamontowanie przy nich koszy na 
śmieci.

Burmistrz wyjaśnił, że nie zgłoszono wcześniej wniosku w sprawie ustawienia 
dodatkowych ławek przy ul. Powstańców Wlkp. 

Radny Mieczysław Kowalski poinformował, że do niego mieszkańcy zgłaszali 
taką potrzebę.

Radny Romuald Gawroński wnioskował o oznaczenie przejścia dla pieszych przy
parku w Karolewie. Ponadto radny wnioskował o założenie chodnika 
w Karolewie od pana Opyca do pana Szafraniaka.

Następnie radny Michał Dopierała wnioskował aby Komisja Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
zorganizowała posiedzenie wyjazdowe do Skokowa, celem zapoznania się ze 
stanem dróg w Skokowie.

Radny Romuald Gawroński zapytał czy jest możliwość wybudowania parkingu 
przy bloku Nr 17 i 18 w Karolewie.

Burmistrz pozytywnie wypowiedział się w sprawie budowy parkingu. 

Radny Marek Rożek wnioskował o stopniowe naprawianie zapadnięć w drogach.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodniczący 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz Ratajczak zakończył 
posiedzenie.

Protokołowała Przewodniczący Komisji

Wiesława Wójcik Tadeusz Ratajczak 
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