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Protokół  Nr XLVIII/2014 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 28 sierpnia 2014 roku 

w godz. od 1600 do 1720 
 

 

W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecni radni: 

Romuald Gawroński, Andrzej Kubiak, Zbigniew Maturski -  lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz – Marian Jańczak 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,  

Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, 

Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora, 

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,  

Referent UM – Dominika Walczak, 

Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. – Robert Pilch, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk,  

Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska, 

- 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.  

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej. 

4. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

5.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Borek Wlkp., 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, 

c) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

d) zmian budżetu i w budżecie na rok 2014. 
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6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

7. Wolne głosy i wnioski.  

8.  Zakończenie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma uwagi do 

przedstawionego porządku obrad. 

 

Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił  pkt 5  po wprowadzonej zmianie,  

a mianowicie: 

 

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Borek Wlkp., 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, 

c) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,  

e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2014. 

 

Po czym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie przyjęcia porządku sesji 

po wprowadzonej zmianie. 

 

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLVII 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 XLVII sesji Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
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Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Wpłynął wniosek radnego Michała Dopierały w sprawie wywołania uchwały  

w sprawie podniesienia mocy elektrycznej na terenie naszej gminy. 

 

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

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Borek Wlkp. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

 

Dominika Walczak – młodszy referent Urzędu Miejskiego przedstawiła 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

Następnie 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 12 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XLVIII/273/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

 

Dominika Walczak – młodszy referent Urzędu Miejskiego przedstawiła 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

Następnie 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. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XLVIII/274/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

c) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

 

Dominika Walczak – młodszy referent Urzędu Miejskiego przedstawiła 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Następnie 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. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z tym iż 

wszystkie deklaracje będą wymieniane zostanie zorganizowane spotkanie na 

wioskach, w których udział wezmą pracownicy Urzędu Miejskiego w celu 

pomocy mieszkańcom w wypełnieniu deklaracji. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XLVIII/275/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. 

 

Przewodniczący Rady Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XLVIII/276/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2014. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Tomasz Szczepaniak. 

 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

 

Następnie 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 12 radnych, nikt nie był przeciwny,  

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XLVIII/277/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

W tym punkcie Burmistrz – Marian Jańczak wyjaśnił, że Rada Miejska powinna 

podjąć uchwałę w sprawie zwiększenia mocy energetycznej. Uchwałę tę należy 

przesłać także do wiadomości Rządu RP. Dodał także, że rozmowy z ENEĄ  

w tej sprawie były prowadzone już w ubiegłym roku. Burmistrz poinformował, 

że ENEA zapewnia, iż w sierpniu 2014 r. miało być drugie zasilanie, 

drugostronne, jednak nadal nie ma. Obecnie po ponownym ponagleniu, ENEA 

poinformowała, że jest wydane pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg 

będzie drugostronne zasilanie jednak nie wiadomo czy będzie działał 

transformator. 

Ponadto Burmistrz stwierdził, że stoi na stanowisku, iż na terenie gminy 

powinien powstać GZP, który zabezpieczyłby dostawę energii bez ograniczeń. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wcześniej Rada Miejska podjęła apel  

w sprawie budowy dodatkowego transformatora, jednak obecnie poparł 

stanowisko Burmistrza twierdząc, że najlepszą formą będzie podjęcie stosownej 

uchwały w w/w sprawie. 

 

Następnie Burmistrz w związku z tym, iż nie był obecny na ostatniej sesji 

odbytej w dniu 31 lipca br z powodu choroby, ustosunkował się do wypowiedzi 

radnego, a mianowicie „dlaczego zdjęto pieniądze ze stypendiów uczniów, czy  

z góry zakładano, że uczniowie są kiepscy”. Burmistrz poinformował, że  
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w powiecie gostyńskim Zarząd Powiatu przyznaje prawdopodobnie 5 nagród, 

natomiast Burmistrz Borku Wlkp. przyznaje ich bardzo dużo. Ponadto dodał, że 

regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Borku Wlkp. określa Rada 

Miejska, a środki zabezpieczane są w budżecie Gminy na podstawie wywiadu  

z dyrektorami szkół z dodaniem kwoty w wysokości 50%. Najpóźniej w dniu  

30 czerwca danego roku jest wiadomo dokładnie jaka kwota jest potrzeba na 

stypendia Burmistrza, wówczas pozostała kwota zostaje zdjęta na inne zadania. 

 

Następnie Burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi z poprzedniej sesji radnej 

Róży Jędrosz dotyczącej dofinansowania do placów zabaw. Poinformował, że 

najwięcej w naszej gminie otrzymało Wycisłowo. Wiązało się to  

z dofinansowaniem z budżetu Gminy do programów Unijnych, a także do 

budowy wigwamu. Ponadto Burmistrz stwierdził, że radna chce być 

„adwokatem dwóch pozostałych wiosek”, np. wsi Grodnica. Po czym 

poinformował, że nie wie z kim rozmawia radna Róża Jędrosz, bo osobiście 

rozmawiał z sołtysem wsi Grodnica, który nie zgłaszał takiego wniosku. 

Burmistrz dodał, że we wsi Grodnica wykonano wiele drogich inwestycji. 

Ponadto Burmistrz stwierdził, że na pisma radnej zawsze odpowiadał  

z grzeczności ładnie i krótko, natomiast radna mówiła, że Burmistrz pisze 

wymijająco. Burmistrz potwierdził, że miejscowość Wycisłowo skorzystała 

najwięcej w tej gminie, nawet więcej niż miasto Borek Wlkp. w tym zakresie. 

Ponadto poinformował, że prywatnie radna otrzymała tyle pomocy, ile nikt  

w gminie nie otrzymał, za co Burmistrz „nie oczekuje wdzięczności tylko 

normalności”. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że plac zabaw w Grodnicy funkcjonuje już od 

kilku lat i jest ogrodzony. 

 

Po czym Burmistrz wnioskował, aby Przewodniczący Rady zainteresował się 

także tym, czy na placu zabaw w Grodnicy przebywają dzieci, bo w rozmowie  

z sołtysem tej wsi usłyszał, że obecnie każdy przed domem ma huśtawkę i dzieci 

na plac zabaw w ogóle nie chodzą, po za tym plac jest „mocno zarośnięty”. 

Ponadto Burmistrz stwierdził, że Jawory zostały objęte inną formą wsparcia,  

a w 2015 roku otrzymają sprzęt na plac zabaw. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że dopiero dwa lata temu został przejęty grunt pod 

plac zabaw. 

 

Radny Marek Rożek wrócił do wypowiedzi z poprzedniej sesji. Poinformował, 

że zadawał pytania na sesji ponieważ nie odbyło się posiedzenie Komisji i nie 

było możliwości wyjaśnienia zmian w budżecie, a było to jedno z pytań  

w sprawie zwrotu pieniędzy. Radny poinformował, że po posiedzeniu Komisji 

Oświaty, które odbyło się w dniu 27.08.br  wie, że w ogóle temat nie został 

przez nikogo zrozumiany, ponieważ zostały pomylone kwestie stypendium 

Burmistrza ze środkami, które ma dyrektor danej szkoły do dyspozycji na 
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stypendia sportowe i za osiągnięcia w nauce. Dlatego zapytał grzecznie, 

dlaczego te pieniądze wracają do budżetu Gminy. Radny Marek Rożek 

stwierdził, że radny Tomasz Szczepaniak do końca też nie rozumiał tematu i dał 

takie wyjaśnienie „jakie dał, Sekretarz Gminy swoje też dołożyła, w duchu 

jakim wiedziała i z tego wynikł cały cyrk”. Po czym radny Marek Rożek 

stwierdził, że w związku z takimi wyjaśnieniami złożył wniosek aby środki 

które pozostały w szkołach, nie wracały do budżetu. Radny dodał, że  niektórzy 

dyrektorzy szkół w swoich regulaminach mają takie zapisy, że żadne środki nie 

wracają do budżetu Urzędu. Jednak po uzyskanych obecnie wyjaśnieniach, 

radny stwierdził, że pieniądze, które były przeznaczone na stypendia Burmistrza 

miały prawo wrócić do budżetu Gminy. 

 

Burmistrz stwierdził, że pieniądze na stypendia Burmistrza, są zapisane w planie 

finansowym Urzędu i nie są to środki do dyspozycji dyrektorów szkół. 

Dyrektorzy szkół nie mają też możliwości zdejmowania pieniędzy  

z poszczególnych działów bez wiedzy Burmistrza.  

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Barbara Wawrzyniak 

poinformowała, że w dniu 27 sierpnia br odbyło się posiedzenie wyjazdowe 

Komisji Oświaty,  po placówkach oświatowych. Wyjaśniła, że Komisja na tym 

posiedzeniu zorientowała się, że zaszło nieporozumienie w kwestii środków na 

stypendia. Komisja ta, w sprawie stypendium Burmistrza niczego już nie 

kwestionuje, jednak członkom Komisji chodziło o środki na stypendia, którymi 

dysponuje dyrektor danej szkoły, ponieważ niektórzy dyrektorzy część z tych 

środków zwracają, natomiast dyrektor ZS w Zimnowodzie poinformowała 

członków Komisji Oświaty, że środki które otrzymuje na stypendia dla uczniów 

w całości rozdysponowuje. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że dyrektor ZS w Zimnowodzie planuje idealnie środki na 

stypendia dla uczniów, natomiast inni dyrektorzy planują większe środki  

i zwracają.  

Ponadto Burmistrz stwierdził, że po wypowiedzi radnego Marka Rożka na 

ostatniej sesji Rady Miejskiej prasa napisała i ludzie skomentowali, że 

Burmistrz zabiera pieniądze przeznaczone dla dzieci.  

 

Radny Marek Rożek stwierdził, że jego pytanie brzmiało „czy nasi uczniowie 

tak słabo wypadli”, na co uzyskał odpowiedz Wiceprzewodniczącego Rady – 

Tomasza Szczepaniaka, iż „wyniki były na tyle słabe, że tyle osób nie załapało 

się na stypendia”. 

 

Burmistrz uważa, że nie należy obrażać młodzieży w Borku Wlkp. Wyniki nie 

są słabe, wyniki od czasu przyznawania stypendium Burmistrza są zawsze 

średnie, jednak przy planowaniu środków na w/w stypendia zawsze planowane 

są z dodatkową rezerwą aby nie zabrakło. 
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Sekretarz Gminy wyjaśniła, że pytanie radnego Marka Rożka dotyczyło zdjęcia 

środków ze stypendium Burmistrza i to zostało dokładnie wyjaśniane. Sekretarz 

Gminy poinformowała, że radny stwierdził wówczas, iż „my w Gostyniu 

zagospodarowujemy wszystkie środki, a w Borku Wlkp. są zdejmowane”, 

jednak środki na stypendia Burmistrza to środki inne, niż w Gostyniu. 

 

Radna Róża Jędrosz wyjaśniła, że nie jest adwokatem dwóch pozostałych 

wiosek, może wymienić osoby, które się z radną kontaktowały w sprawie 

doposażenia i wyposażenia placu zabaw, a nie uzyskały dofinansowania  

z GKRPA. Radna Róża Jędrosz poinformowała, że na swój wniosek w sprawie 

dofinansowanie placu zabaw nie otrzymała żadnej odpowiedzi.  

Dalej radna przypomniała rok 2008, kiedy to w Wycisłowie nic nie było. Na 

prośbę w sprawie przekazania gruntu pod plac zabaw, Burmistrz odpowiedział 

jej, że wieś otrzyma grunt, jeśli pozyska środki zewnętrzne i w 2009 wieś 

otrzymała takie środki, powstał plac zabaw. Na kolejny „projekt na 

dofinansowanie” złożony w 2011 roku również otrzymaliśmy dofinansowanie 

za co wykonano boisko do piłki nożnej. Z funduszu sołeckiego budujemy już 

trzeci rok wigwam. W związku z powyższym radna zapytała Burmistrza, co 

takiego dostała wieś Wycisłowo, oprócz tego co sami zrobili. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że do każdego „projektu” Gmina dokładała ok. 4.000 zł  

i była szansa otrzymać ok. 8.000 zł i to były te środki które otrzymywała wieś. 

 

Radna Róża Jędrosz poinformowała, że pisząc „projekty” wieś nigdy nie 

wiedziała czy otrzyma te środki, a Burmistrz przed napisaniem „projektu” musi 

zabezpieczyć środki, dla wioski która otrzyma pozytywną opinię na swój 

wniosek. Radna stwierdziła, że są również takie wioski, które w ogóle się nie 

angażują, nie piszą „projektów”. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że tam gdzie są szkoły w tej wiosce Gmina nie 

powinna „wielce” inwestować, ponieważ są bardzo duże koszty utrzymania. 

 

Radna Róża Jędrosz uważa, że należy dofinansować wszystkie wioski, a to czy 

tam są szkoły nie powinno mieć na to wpływu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady dodał, że szkoła jest otwarta do godz. 15.00 

jednak w innych gminach jest inaczej, do określonej godziny jest szkoła, później 

jest otwarte boisko dla wszystkich, po czym zamknął dyskusje w tej sprawie. 
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Ad.7. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił sprawy organizacyjne: 

1) poinformował, ze na pocztę e - mail radni otrzymali informację z wykonania 

budżetu za I półrocze 2014 roku, na wniosek można otrzymać w formie 

papierowej, 

2) zapytał czy radni i Burmistrz wyrażają zgodę aby Wiceprzewodniczący Rady 

– Tomasz Szczepaniak wziął udział w obchodach 75 rocznicy wybuchu II 

wojny światowej w  Szubinie , nikt sprzeciwu nie wyraził. 

 

Następnie radna Barbara Wawrzyniak wnioskowała o ustawienie znaku 

pierwszeństwa przejazdu na krzyżówce z Jawor do Jeżewa w kierunku starej 

szkoły. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że będzie zorganizowana stosowna 

komisja i wówczas sprawę należy zgłosić. 

 

Radny Michał Dopierała zapytał od kogo można wypożyczyć  „ruchomą scenę”, 

która jest w Jaworach. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że jest ustalone z sołtysem wsi Jawory, że jeśli ktoś będzie 

chciał wypożyczyć scenę może sołtys wypożyczyć ją nieodpłatnie. 

 

Sekretarz Gminy zaprosiła wszystkich na uroczystości upamiętnienia 75 

rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędzie się w Sanktuarium na 

Zdzieżu w dniu 1 września, a później przemarsz na rynek w Borku Wlkp.  

i dalsze uroczystości. 

 

Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora przedstawił sposób podziału stypendiów: 

1) szkolne, przyznawane przez Radę Pedagogiczną, ze środków szkolnych, 

2) stypendia przyznawane przez Zarząd Powiatu, ze środków Powiatu. 

Ponadto poinformował, że baza szkolna (place do ćwiczeń) jest 

wykorzystywana w powiecie do południa przez uczniów szkoły, po południu 

korzysta społeczeństwo. Wicestarosta poinformował także, że mieszkanka 

Borku Wlkp. – Barbara Latosińska otrzymała medal „Zasłużony dla Powiatu 

Gostyńskiego. 

- Szpital w Gostyniu – został oddany oddział wewnętrzny, po remoncie (za 

ponad 150.000 zł), 

- DPS Zimnowoda – sukcesywnie zwiększana jest ilość miejsc do 

zamieszkania- jest 63 miejsca, obecnie jest zagospodarowywany biurowiec, 

- Drogi – Strumiany ok. 600m nowej drogi, w przyszłym roku 300.000 zł -  

z Gminy Borek Wlkp. oraz 300.000 zł - z Powiatu Gostyń 1.200.000 zł - ze 

„Schetynówki”, 



Str. 10/10 

- ZS w Grabonogu – rada Powiatu zaakceptowała kwotę 1.150.000,- zł do 

wykupu od właściciela, Powiat zwróci się do Wojewody o refundację tej 

kwoty, 

- planowana termomodernicaja ZSZ w Gostyniu na ul. Tuwima. 

 

Radny Leszek Dajewski poinformował, że ponowił swój wniosek dotyczący 

uporządkowania ul. Pogorzelskiej (trawniki oraz usunąć bądź uporządkować 

kręgi).  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego zna temat i obiecał, że sprawa będzie 

pozytywnie załatwiona. 

 

Ad.8. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył XLVIII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady 

 

Wiesława Wójcik     Roman Kręciołek 


