
Protokół  Nr XLVII/2014
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 31 lipca 2014 roku

w godz. od 16.00 do 17.40

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) -  lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk, 
Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska,
Radny powiatu gostyńskiego – Grzegorz Marszałek
- 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 15 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 XLVI sesji Rady Miejskiej.
4. Zapytania i interpelacje radnych.

5.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego utrzymania
dróg powiatowych w sezonie 2014/2015,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. 
na lata 2014 - 2023,

c) zmian budżetu i w budżecie na rok 2014,
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
7. Wolne głosy i wnioski. 
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8.  Zakończenie.
Radny Marek Rożek zgłosił wątpliwość dotyczącą kolejności podejmowanych 

uchwał. Radny uważa, że uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2014 – 2023, to „pochodna” zmian 
budżetu i w budżecie na 2014 rok, w związku z powyższym kolejność 
podejmowania uchwał powinna być odwrotna. Zdaniem radnego w 
pierwszej kolejności Rada powinna zatwierdzić zmiany w budżecie, a 
później zmiany WPF.

Przewodniczący Rady poinformował, że wcześniejsze ustalenia były takie, iż 
uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie będzie ostatnią uchwałą, czyli 
podsumowaniem wcześniejszych uchwał. Po czym Przewodniczący Rady dodał,
że obecnie spiera się ze Skarbnik Gminy, ponieważ projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego został umieszczony jako 
ostani. Przewodniczący Rady uważa, że należy przyjąć w/w porządek obrad do 
realizacji, a w przyszłości poprosić o opinię RIO w sprawie kolejności 
podejmowanych uchwał.  

Następnie Przewodniczącego Rady zapytał, czy są formalne wnioski w sprawie 
porządku obrad.

Innych uwag nie zgłoszono.

Radny Marek Rożek nie zgłosił wniosku, jednak uważa, że sprawa na 
przyszłość powinna być wyjaśniona.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że ustawa o finansach publicznych mówi, iż 
nie można podjąć uchwały budżetowej wcześniej aniżeli WPF, jednak może to 
być na tym samym posiedzeniu.  

Radny Marek Rożek dodał, że budżet i WPF jest ściśle powiązany ze sobą. 
Radny uważał, że wcześniej powinien być budżet, jednak nie powiedział, że na 
pewno tak ma być.

Skarbnik Gminy dodała, że uchwała budżetowa wynika z WPF i musi być 
spójność między dochodami i wydatkami do wyniku finansowego danego roku, 
ponieważ budżet opiewa okres jednego roku, a WPF okres kilku lat.

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję w tym temacie, po czy stwierdził, iż
nie  wpłynął  formalny  wniosek  w  sprawie  kolejności  podejmowania  uchwał
przystąpił do realizacji porządku sesji.
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLVI 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 XLVI sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęły zapytania:
1) radnej Anny Marcinkowskiej w sprawie terminu wykoszenia poboczy przy 

drodze gminnej Bruczków – Poręba - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu,

2)  radnej Róży Jędrosz w sprawie wyposażenia placów zabaw i miejsc 
rekreacyjnych wsi - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia  od  Powiatu  Gostyńskiego  zadań  w  zakresie  zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.

Sekretarz Gminy poinformowała, że na mocy powyższej uchwały Gmina 
przejmuje zadania na drogach powiatowych, za co otrzymuje refundację 
kosztów. Współpraca w tym zakresie była już w ubiegłym roku, na co 
wykorzystaliśmy 25.600 zł, a górna stawka była 56.000 zł. Stawki w obecnym 
okresie są utrzymane na tym samym poziomie. 

Przewodniczący Rady dodał, że zima minionego sezonu była „nie zimą”. Jednak
już wcześniej przy tej współpracy mieszkańcy nie zgłaszali uwag, ponieważ 
przy okazji odśnieżania dróg powiatowych były również odśnieżane drogi 
gminne.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził
głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVII/269/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. 
na lata 2014 – 2023.

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.

Po czym Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła zmiany WPF.

Radny Romuald Gawroński  zapytał dlaczego zwiększono środki finansowe na 
zadanie pn. „Budowa kortu tenisowego”.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota została zaplanowana wg przetargu, jednak 
weszły roboty dodatkowe spowodowane tym, że plac zabaw należało przesunąć.

Radny Marek Rożek zapytał co Gmina sprzedała za kwotę 310 tys. zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że został ogłoszony przetarg na sprzedaż dwóch 
działek na ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp. i z tego tytułu zostały zwiększone 
dochody majątkowe.

Radny Tomasz Szczepaniak zapytał dlaczego zmniejszono 50 tyś z budowy hali 
widowiskowo – sportowej.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że to zadanie najprawdopodobniej w tym roku nie 
będzie realizowane.

Przewodniczący Rady dodał, że pewne środki w budżecie były wydzielone, 
jednak nie można znaleźć dofinansowania na to zadanie i  w związku 
z powyższym obecnie zostały przesunięte.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVII/270/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) zmian budżetu i w budżecie na rok 2014.
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Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady –
Andrzej Kubiak.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła uchwała RIO 
z dnia 9 lipca 2014 roku dotycząc uchwały Nr XLVI/268/2014 Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. z dnia 12.06.2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 
2014, która została podjęta z  naruszeniem zasad spójności. RIO wyznaczyła 
Radzie Miejskiej termin usunięcia nieprawidłowości, w związku z powyższym 
w projekcie uchwały zostały zapisane stosowne zmiany.

Po czym Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił w/w 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo uzasadnienie do projektu 
uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady prosił o wyjaśnienie uwag RIO. 
Skarbnik Gminy poinformowała, że w uchwale intencyjnej nie było zapisu „że 
dokonuje się zmian w rezerwie i rezerwa celowa wynosi (podać kwotę)” taki 
zapis był w załącznik nr 2- wydatki.

Radny Marek Rożek prosił o dodatkowe wyjaśnienie z czego wynika 
przeznaczenia środków na zadania: 
1) zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu, 
2) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeżewo 

i Strumiany, 
3) dlaczego zdjęto pieniądze ze stypendiów uczniów, czy z góry zakładamy, że 

uczniowie są  kiepscy. 

Ad.1)
Sekretarz Gminy poinformowała, że Rada Sołecka wsi Zalesie wraz z sołtysem 
wystąpiła o dotację z PROW i otrzymała środki, drugi wniosek złożyła Rada 
Sołecka wsi Głoginin, nie otrzymali takich środków. W ramach tego programu 
Zalesie planuje wykonać  utwardzenie placu przy świetlicy – ułożenie kostki 
brukowej i zagospodarowanie tego terenu. Środki te wcześniej należy wyłożyć, 
w związku z powyższym Gmina musi wyłożyć te pieniądze.

Sołtys wsi Zalesie – Andrzej Kubiak poinformował, że 30.000 zł, to środki 
z zewnątrz, a 12.000 zł to środki  z funduszu sołeckiego za co zostanie 
zagospodarowany teren wokół świetlicy.

Skarbnik Gminy dodała, że zadanie to było planowane w funduszu sołeckim 
w wysokości 12 tys. zł, jednak opracowanie dokumentacji nie wchodzi w zakres
dofinansowania. 
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Ad.2) 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gmina wnioskowała do FOGR o dofinansowanie
przebudowy dróg Skoków – Skokówko, Strumiany i Jeżewo. Dotacja z FOGR
jest  za  duża,  aby  rozliczyć  drogę  Skoków  –  Skokówko,  dlatego  zlecono
wykonanie  dokumentacji  kosztorysowej  drogi  w  Strumianach  i  Jeżewie.  Po
przetargu będzie znany koszt budowy tych dróg.

Radny  Marek  Rożek  wyjaśnił,  że  wnioskował  o  poinformowanie  w których
miejscach będzie przebudowa dróg.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w Jeżewie to droga od cmentarza do lasu 
w kierunku zalewu,  natomiast  w Strumianach  odcinek od drogi  krajowej  do
sklepu lub pana Wielgosza.  Sekretarz Gminy dodała, że w miesiącu sierpniu
zostanie ogłoszony przetarg.

Ad.3) 
Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  poinformował,  że  było
przeznaczone prawie 14.800 zł, natomiast wnioski które spłynęły ze szkół nie
wyczerpały tej kwoty. 
Skarbnik Gminy dodała, że wnioski  wpłynęły na kwotę ok. 10.000 zł,  minął
termin ich składania, dlatego te pozostałe środki zostały przesunięte.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  29  sierpnia  br.  będą
wręczane stypendia.

Radny  Michał  Dopierała  stwierdził,  że  Gmina  ma  dodatkowo do  zapłaty  za
energię 30.000 zł, a niedawno był zmieniany operator.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gmina jest po  przetargu, firma która wygrała
przetarg ogłosiła upadłość, w związku z tym przejmuje to ENEA i dyktuje inne
ceny, na co Gmina nie ma wpływu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że dla oszczędności należałoby wyłączyć co
drugą lampę z oświetlenia ulicznego.

Radny Michał Dopierała poinformował, że jeśli zmienia się operatora i wraca do
tego, u którego się było to trzeba przyjąć jego wszystkie warunki.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  nie  jesteśmy  jedyną  Gminą,  chcieliśmy
zaoszczędzić jednak wyszło inaczej. Po czym zamknął dyskusję w tym temacie.

Radny Marek Rożek z czym związane są zwiększenie wydatków w dziale 710 
o kwotę 10.000 zł na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania.
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Sekretarz  Gminy  wyjaśniła,  że  w  związku  ze  zmianą  Studium
Zagospodarowania Przestrzennego zabrakło środków na to zadanie. 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVII/271/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

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

Skarbnik  Gminy  projekt  uchwały  jest  konsekwencją  zmian  WPF   i  zmian
budżetu i w budżecie. Dodała, że zmniejszając zaciągnięcie kredytu obniżyły się
odsetki, co pozwoliło Gminie na przyśpieszenie spłaty zobowiązań w całości 
w 2021 roku, a nie jak było planowane 2022 i 2023 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że ma inne zdanie w tym temacie.

Następnie radny Marek Rożek stwierdził, że gdyby nie zostały wycofane 
z budżetu środki z  budowy hali widowiskowo – sportowej w wysokości 50.000
zł nie byłoby zmian w WPF.

Głos zabrał  także radny Michał  Dopierała  informując,  że  pierwszy raz Rada
Miejska głosuje za mniejszym kredytem.

Przewodniczący Rady dodał  także,  że  Gmina realizuje  duże inwestycje  takie
jak: budowa hali widowiskowo – sportowej, kortu tenisowego i dlatego takie
przesunięcia  w budżecie.  Ponadto  poinformował,  że  często  bywa na  sesjach
Rady Miejskiej Krotoszyna i widzi jak duże miasto, boryka się z problemami
utrzymania basenu mimo iż pozyskują ok. 50% ciepła z zakładu produkcyjnego.
Gostyń  również  ma  problem  z  utrzymaniem  basenu.  Przewodniczący  Rady
ubolewa  nad  tym,  że  w  Gminie  Borek  Wlkp.  nie  ma  sali  widowiskowo  –
sportowej,  jednak  po  jej  wybudowaniu  Gmina  może   mieć  problem  z  jej
utrzymaniem.  Poinformował  także,  że  na  terenie  naszej  gminy  mamy
wykonanych wiele inwestycji z zakresu ochrony środowiska, drogi także mamy
dobre w porównaniu z innymi gminami.    
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Radny Romuald Gawroński stwierdził, że nowa sala sportowa jest konieczna 
w Borku Wlkp., ponieważ uczniowie SP i ZS nie mają gdzie odbywać lekcji
wychowania fizycznego.

Sekretarz  Gminy  poinformowała,  że  lekcje  WF mogą  odbywać  się  także  na
boisku sportowym.

Przewodniczący  Rady  potwierdził,  że  we  wcześniejszych  latach  lekcje  WF
odbywały się tylko na stadionie. Stadion miejski mieści się blisko kompleksu
szkolnego i nie ma żadnych przeciwwskazań aby z niego nie korzystać.
 
Radny Michał  Dopierała  poinformował,  że  budżet  jest  taki  jaki  jest,  a  Rada
Miejska  dokonała  wszelkich  starań,  aby  jak  najwięcej  inwestycji  w  naszej
gminie było wykonanych.

Przewodniczący Rady poparł stanowisko radnego Michała Dopierały, po czym
zamknął dyskusję w tej sprawie i zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XLVII/272/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Wpłynęły zapytania:
1) radnej Anny Marcinkowskiej w sprawie wykoszenia poboczy przy drodze 

gminnej Bruczków – Poręba (0,5m z prawej i lewej strony).
2)  radnej Róży Jędrosz w sprawie wyposażenia placów zabaw.

Ad.1) 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – Mirosław 
Twardowski poinformował, że zadanie to jest do zrobienia w najbliższym 
czasie.
Kierownik Referatu dodał także, że do Gminy wpływa bardzo dużo wniosków 
w tym temacie, wykaszanie są głównie te pobocza, gdzie natężenie ruchu jest 
większe.
Radna Anna Marcinkowska stwierdziła, że odpowiedź Kierownika Referatu 
Ochrony Środowiska  jest wyczerpująca i nie musi być pisemnej odpowiedzi.

Ad.2) 
Przewodniczący Rady poinformował, że na zapytanie radnej Róży Jędrosz 
zostanie udzielona odpowiedz pisemna. Dodał także, że sołectwa gminy 
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Borek Wlkp. są różne pod względem wielkości, a większe sołectwa mają więcej 
funduszu sołeckiego i to powoduje też, że mogą wykonywać większe zadania.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że środki z budżetu Gminy na place zabaw nie 
otrzymała żadna miejscowość. Wieś Celestynów złożyła wniosek do LIDERA 
na budowę placu zabaw  w kwocie 9.800 zł, z tego 80% dofinansowania ze 
środków unijnych. Wieś Studzianna złożyła wniosek do programu „Działaj 
lokalnie” i otrzymała 6000 zł, co na niewiele wystarcza, a w związku z tym, że 
jest tam przedszkole unijne na jedno urządzenie do placu zabaw dofinansuje 
także Burmistrz.

Radna Róża Jędrosz prosiła Przewodniczącego Rady aby zainteresował się jak 
są przeznaczane kwoty w danych miejscowościach, ponieważ wcześniej jako 
Przewodnicząca Komisji Oświaty wraz z Przewodniczącym Rady byli 
prekursorami tego aby z GKRPA co roku dofinansowywać plac zabaw 
kolejnych  miejscowości. Radna stwierdziła, że środki są dzielone, jednak nie 
tak jak powinny, ponieważ niektóre miejscowości otrzymały już dwa razy 
dofinansowanie z GKRPA i są też takie, które w ogóle nie otrzymały takiego 
dofinansowania. Do takich należy wieś Jawory, która z funduszu sołeckiego 
zakupiła sobie kilka urządzeń na plac zabaw i od trzech lat  proszą 
o dofinansowanie z GKRPA bezskutecznie. 
Radna poinformowała także, że wieś Wycisłowo otrzymała jedno urządzenie, 
jednak dzięki różnym projektom unijnym ma plac zabaw, teren rekreacyjny. 
Wszystkie odpowiedzi na pisma dotyczące dofinansowania w urządzenia 
sportowo – rekreacyjne są informacją, że decyzja zostanie podjęta w terminie 
późniejszym, a później brak odpowiedzi.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie jest osobą kompetentną w tym temacie. 
Uważa, że do tego jest powołana Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Przewodniczący Rady ponadto wyjaśnił, że jeżeli są 
wątpliwości co do działania tejże Komisji, należy przygotować stosowny projekt
uchwały i Komisja Rewizyjna zajmie się tym tematem. Dodał także, że celem 
wyjaśnienia sprawy można skierować także wniosek do Komisji Oświaty.

Radna Róża Jędrosz poinformowała, że co roku pisze w tej sprawie interpelację.
Radna uważa, że jej zależy na tym aby wszystkich równo traktować. 

Przewodniczący Rady prosił, aby odpowiedz Burmistrza w sprawie zapytania 
radnej Róży Jędrosz była udzielona także do wiadomości Radzie Miejskiej 
i GKRPA. 

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.
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Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja Rady Miejskiej jest 
planowana w dniu 28 sierpnia br, materiały dotyczące odbioru odpadów 
komunalnych zostaną dostarczone radnym do 14 sierpnia br, po czym 
wnioskował o ustalenie terminu wspólnego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że posiedzenie wyjazdowe do
szkół odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia, szczegółowy termin prosiła 
o ustalenie inspektora ds. Rady Miejskiej z dyrektorami szkół i poinformowanie 
członków tejże Komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak proponował odbycie wspólnego posiedzenia Komisji celem 
zaopiniowania materiałów na sesję w dniu 25 sierpnia br tj. poniedziałek.

Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza oraz sołtysa wsi Koszkowo i Rady 
Sołeckiej zaprosiła wszystkich na gminne dożynki, które odbędą się w dniu 
23 sierpnia br w Koszkowie.
Ponadto Sekretarz Gminy poinformowała, że od 16 czerwca br obowiązuje 
Ogólnopolska Karta Dużych Rodzin i wszystkie te rodziny, gdzie jest trójka 
i więcej dzieci mogą składać wniosek do Urzędu Miejskiego o wydanie w/w 
karty. Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie internetowej Gminy 
Borek Wlkp.

Radny Michał Dopierała prosił o wyjaśnienie:
1) dlaczego w budżecie Gminy z planowanej budowy hali widowiskowo – 

sportowej w Borku Wlkp. zdjęto 50.000 zł. – i dlaczego nie będzie 
realizowany projekt budowy hali,

2) radny uważa, że Gmina mogłaby się ubiegać o przejęcie od Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Poznaniu  budynków w Skokówku 
z przeznaczeniem na mieszkania socjalne bądź na salę dla potrzeb 
mieszkańców wsi, którzy nie mają się gdzie spotykać.

Radna Róża Jędrosz sprostowała wypowiedz Sekretarz Gminy, że przedszkole 
unijne znajduje się w Wycisłowie, a nie w Studziannie.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że druga grupa jest w Studziannie.

Radny Romuald Gawroński wnioskował:
1) o odchwaszczenie chodnika przy drodze gminnej w Karolewie 

od kiosku spożywczego P. Jędryczki do ogródków działkowych,
2) wycięcie chwastów w parku w Karolewie z funduszy gminnych, 

przynajmniej 1 raz w okresie letnim, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
z Burmistrzem.

Radny Leszek Dajewski w uzupełnieniu wypowiedzi radnego Romualda 
Gawrońskiego chodnik jest zarośnięty od pałacu w Karolewie do drogi nr 12.
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 
nie jest to problem i zajmie się zgłoszonymi wnioskami.

Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy informując, że obecnie jest prowadzona
aktualizacja dokumentacji i kosztorysów na budowę hali. Gmina ubiega się 
o dofinansowanie tej inwestycji z różnych źródeł z uwagi na bardzo wysoką 
wartość tego zadania. W tym roku nie ma już możliwości uzyskania 
jakiegokolwiek dofinansowania, jednak  w roku przyszłym będą takie 
możliwości, w związku z powyższym nie ogłoszono przetargu  na to zadanie. 
W tym roku sprawa jest pozostawiona z aktualną dokumentacją i w związku 
z tym 50.000 zł jest zdjęte, jednak zadanie nie zostało wykreślone z realizacji. 

Przewodniczący Rady uważa, że park w Karolewie powinien być wykoszony, 
niezależnie od tego kto jest jego właścicielem, ponieważ wszyscy 
korzystamy 
z parku.

Radny Mieczysław Dębowiak wnioskował o interwencję w ENEA w związku 
z częstymi awariami w dostawie energii elektrycznej.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że pracownicy Urzędu wielokrotnie dzwonili do 
ENEA, na dzień dzisiejszy obiecują, że będzie lepiej, jednak tam jest trudno 
się nawet dodzwonić. 

Radny Marek Rożek wnioskował o wyjaśnienie:
1) czy były wykonane jakieś przedsięwzięcia w związku z podtopieniami 

w gminie Borek Wlkp. np. na ul. Konopnickiej w Borku Wlkp. zalewa 
mieszkańców,

2) wnioskował do Rady aby zlecono Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw
Socjalnych, Przestrzegania prawa i Porządku Publicznego zweryfikowanie 
regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów, aby rozdysponowano 
wszystkie przyznane środki. Radny poinformował, że w szkole, w której 
uczy wszystkie przeznaczone środki na stypendia są wykorzystywane, nigdy 
nie wracają i nie ma znaczenia czy to są stypendia sportowe czy naukowe te 
pieniądze są rozdysponowane na tę szkolę,

3) wnioskował, aby Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w najbliższym
czasie zajęła się tematem opłat za wodę i ścieki.

Radny Michał Dopierała zgłaszał, że studzienki kanalizacyjne w Skokowie nie 
odbierają wody, są zasypane piaskiem.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że sprawę niedrożnych studzienek kanalizacyjnych 
należy zgłosić w Urzędzie Miejskim.
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Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.8. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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