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Protokół  Nr XIII/2015 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 09 lipca 2015 roku 

w godz. od 1600 do 1700
 

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych), 

nieobecny radny Tomasz Szczepaniak -  lista obecności stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz – Marek Rożek, 

Zastępca Burmistrza – Jolanta Chudzińska, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,  

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Władysław Hałas, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Bogdan Bujak,  

Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska, 

oraz sołtysi i mieszkańcy gminy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu.     

                                                                                 

Ad.1. Otwarcie obrad. 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak, 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 XII sesji Rady Miejskiej. 

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

5. Zapytania i interpelacje radnych. 
 

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
a) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Borek Wlkp.  

w Stowarzyszeniu „Wielkopolska z Wyobraźnią”, tworzącego Lokalną 

Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy w ww. stowarzyszeniu, 

b) przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych  

Oddział Terenowy w Poznaniu, 
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c) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego utrzymania 

dróg powiatowych w sezonie 2015 -2016, 

d) zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok. 
 

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

8. Wolne głosy i wnioski.  

9.  Zakończenie.  
      

 

Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy są  uwagi do porządku obrad. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady przystąpił do 

realizacji porządku obrad. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu  XII sesji Rady. 

 

Przewodniczący Rady 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. 

Żadnych uwag nie zgłoszono.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie 

jego przyjęcia. 

Za przyjęciem protokołu z XII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
Sprawozdanie złożył radny Grzegorz Marszałek. 

Radny poinformował o pracach powiatu gostyńskiego w ostatnim okresie: 

1) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego za 2014 rok, 

2) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”: w tym 3 

osoby z terenu gminy Borek Wlkp., 

3) utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krobi, 

Radny Powiatu poinformował także, że Powiatowy Szpital w Gostyniu ma 

zadłużenie ponad 13 mln zł. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Kubiak zapytał o ile zwiększyło się zadłużenie 

od ostatniego roku i co było tego przyczyną. 

 

Radny Grzegorz Marszałek poinformował, że zadłużenie zwiększyło się   

o 1.414.960 zł, a co jest tego przyczyna to trudno powiedzieć, ponieważ nie są 

znane podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

 

Innych pytań nie zgłoszono. 
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Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 

Nie wpłynęła żadna interpelacja, zapytań także nie zgłoszono. 

 

Ad. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Borek Wlkp.  

w Stowarzyszeniu „Wielkopolska z Wyobraźnią”, tworzącego Lokalną 

Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy w ww. stowarzyszeniu. 

 

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Inspektor Urzędu Miejskiego – Jolanta Majchrzak przedstawiła uzasadnienie do 

projektu uchwały. Inspektor poinformowała, że rusza nowa perspektywa 

finansowa z Unii Europejskiej co wiąże się z szansą pozyskania dodatkowych 

środków finansowych. Nasza Gmina należy do Stowarzyszenia Wielkopolska  

z Wyobraźnią.  

W ramach LEADERA: 

- wyremontowana została świetlica w Koszkowie, 

- świetlica w Skokowie, 

- wybudowano kort tenisowy w Borku Wlkp. 

- powstał plac zabaw w Celestynowie,  

- był realizowany program Internetowe Kroniki Wsi, 

- Koncert Eleni 

Następnie inspektor Jolanta Majchrzak stwierdziła, że aby przystąpić do 

konkursu o wybór tzw. Lokalnej Grupy Działania musi być podjęta uchwała  

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Borek Wlkp.  

w Stowarzyszeniu. Ponadto dodała, że członkostwo w Stowarzyszeniu jest o tyle 

korzystne, iż środki, które wpływają są rozkładane na cztery gminy (Rozdrażew, 

Pogorzela, Koźmin i Borek Wlkp.) i sami  decydujemy na co wpływające środki 

finansowe w ramach konkursów są przeznaczane. Natomiast udział  

w konkursach ogólnopolskich czy też ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego jest o wiele trudniejszy. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że jest to program na kolejne lata gdzie można 

pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej dla naszej gminy. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 



 
Str.4/10 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

 

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIII/ 66 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

b) przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych  

Oddział Terenowy w Poznaniu. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił  

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński. 

Następnie podinspektor Urzędu Miejskiego – Małgorzata Stanisławska 

przedstawiła na mapie nieruchomości gruntowe proponowane do przejęcia. 

 

Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIII/ 67 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

 



 
Str.5/10 

c) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015 –2016. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

Następnie Inspektor Urzędu Miejskiego – Joanna Krajewska poinformowała, że  

przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. przedmiotowych zadań, zapewni 

możliwość kompleksowego i spójnego realizowania usług w zakresie zimowego 

utrzymania sieci dróg na terenie gminy Borek Wlkp.  

 

Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak– 

opinia pozytywna 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIII/ 68 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

e) zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Romuald Gawroński. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Uwag nie zgłoszono. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

przedstawionego projektu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna, 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XIII/ 69 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

 

Ad. 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i  zapytania radnych. 

 

Nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie. 

 

Ad.8.  Wolne głosy i wnioski. 

 

Sołtys wsi Siedmiorogów Pierwszy – Marian Łuczak zapytał czy z wiosek całej 

gminy od września br będzie jeździł autobus dowożąc młodzież do szkół  

w Gostyniu.  

 

Sołtys wsi Siedmiorogów Drugi – Marian Andrzejak pochwalił prace Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Leonowie, który wyciął przydrożne krzewy i jest 

bardzo ładnie. Sołtys zwrócił się do radnych powiatowych o modernizację drogi 

powiatowej Siedmiorogów Drugi – Cielmice,  droga ta jest „rozjeżdżana” przez 

bardzo duży transport firmy BM Kobylin. Ponadto sołtys wsi Siedmiorogów 

Drugi zapytał czy Gmina Borek Wlkp. wyraziła zgodę środowiskową na 

rozbudowę tej firmy BM, która się rozbudowuje i swoim transportem niszczy 

nasze drogi jeżdżąc z Wygody przez Siedmiorogów, Cielmice do Bruczkowa. 

Ponadto przydrożne mostki również są pozarywane. 

 

Na pytanie sołtysa Mariana Łuczaka, Burmistrz zapytał czy dotychczas taki 

autobus do Gostynia kursował.  

 

Sołtys odpowiedział, że nie wie czy kursował, chyba nie. 

 

Następnie Burmistrz stwierdził, że wcześniej takiego wniosku o dowożenie nikt 

nie zgłaszał, musi zapoznać się z tematem i później poczyni starania w tym 

kierunku. Po czym Burmistrz poinformował, że zwróci się do dyrektorów szkół 

celem zapoznania się z tematem. 

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak stwierdził, że firma BM w Wygodzie 

bardzo szybko się rozwija, dowożone towary są bardzo ciężkie, a drogi 

wybudowane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nie wytrzymują. 
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Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że wielokrotnie wysyłał pisma 

Zarządu Powiatu w sprawie modernizacji dróg powiatowych i skrzyżowań. 

 

Burmistrz poinformował, że firma BM prowadzi chów trzody chlewnej i bydła, 

jest to typowa działalność rolnicza dla Gminy to jest kwestia płacenia podatku, 

natomiast sprawa decyzji środowiskowych wyjaśni Kierownik Referatu 

Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski.  

 

Kierownik referatu Ochrony Środowiska poinformował, że w tym roku 

wpłynęło do Gminy, Nadzoru budowlanego w Gostyniu oraz do Stowarzyszenia 

„Noe” zażalenie mieszkańców Wygody odnośnie prowadzenia działalności, 

nielegalnym odprowadzaniem ścieków. Po wcześniejszym umówieniu  

z Nadzorem budowlanym w sprawie kontroli tej firmy jednak został 

wyproszony z obiektu tej firmy, ponieważ nie jest pracownikiem Nadzoru 

budowlanego. Po takim potraktowaniu, Gmina Borek Wlkp. skierowała pismo  

do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz do Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w temacie odprowadzania gnojowicy. Ponadto Kierownik 

Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że do Gminy nie wpłynął żaden 

wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, a przy dużych rozbudowanych taki 

wniosek powinien wpłynąć. Możliwość przeprowadzanie kontroli ma Nadzór 

budowlany w Gostyniu i zobaczymy co ustali w tej sprawie. 

 

Burmistrz podsumował, że ze strony Gminy zostało zrobione wszystko co 

możliwe, próbowaliśmy przeprowadzić kontrolę, jednak nie mamy do tego 

uprawnień. W temacie dróg, Burmistrz stwierdził, że każdy ma prawo po 

drogach jeździć, niestety sprzęt jest coraz cięższy, a drogi słabe.  

 

Radny powiatowy – Grzegorz Marszałek uważa, że można wstawić znaki 

ograniczające tonaż, ale skierujemy ten transport na drogi gminne i dalej sprawa 

nie będzie rozwiązana. Niszczenie dróg jest związane między innymi  

z ładownością samochodów, które się po nich poruszają, nawierzchnia jest 

zrywana, niszczona i należy się tym tematem zająć.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska zobowiąże Urząd Miejski  

i Burmistrza do wystosowania odpowiednich pism do Powiatu. 

 

Radny Michał Dopierała poinformował, że każda droga ma swoją nośność,  

w Gminie Jaraczewo np. są wydawane zezwolenia rolnikom na wjazd na 

niektóre drogi z określonym tonażem i czasem np. na czas kampanii buraczanej. 

Radny uważa, że jeżeli wiemy kto jeździ ciężkim sprzętem po naszych drogach 

powinien partycypować w kosztach ich remontu. Tak jak w Studziannie firma, 

która woziła żwir również partycypowała w kosztach budowy drogi. 

 

Radna Róża Jędrosz zwróciła się do radnych powiatowych o odkrzaczenie drogi 

Jeżewo – Jawory. 
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Grzegorz Marszałek – radny powiatowy i Kierownik ZAZ Leonów wyjaśnił, że 

zadanie to do końca tego roku zostanie wykonane. 

 

Radna Magdalena Przybylak zgłosiła wniosek dotyczący wycięcia krzaków przy 

drodze w Strumianach.  

 

Radny Przemysław Skowronek wnioskował o wycięcie krzaków przy drodze 

Bruczków – Leonów. 

 

Grzegorz Marszałek wyjaśnił, że krzewy wycięto przy drodze Koszkowo – 

Wycisłowo, Zimnowoda – Siedmiorogowo – do rozjazdu do lasu, od lasu do 

Dąbrówki. A droga z Jawor do Jeżewa będzie robiona w tym roku. 

 

Następnie Burmistrz poinformował, że wszystkie te wnioski zostały już 

zgłoszone do Powiatu. Ponadto Burmistrz dodał, że wraz z Wicestarostą oraz 

Naczelnikiem Wydziału komunikacji i dróg – Jerzym Ptakiem objechali 

wszystkie drogi powiatowe na terenie naszej gminy. Przedstawiciele Powiatu 

stwierdzili, że tak jak „zakrzaczone” drogi na terenie naszej gminy, nie ma na 

żadnej gminie, rozważali zwiększenie nakładów na wycięcie tych krzewów.  

Jednak tak jak radny powiatu Grzegorz Marszałek powiedział, Powiat ma 

ograniczone środki finansowe na realizację tego zadania. 

Ponadto Burmistrz wyraził nadzieję, że radni powiatu zrobią wszystko aby 

dodatkowe środki skierować dla gminy Borek Wlkp. na  realizację tego zadania. 

Burmistrz powiadomił, że rozpoczęła się na razie słowna współpraca między 

BM Kobylin, a Sołectwem Bruczków. Firma obiecała zorganizować dożynki 

sołeckie, współfinansować rozwój placu zabaw i boiska oraz dołożą do remontu 

dróg. Firma BM planuje rozwijać się na naszym terenie i jest z ich strony dobra 

wola współpracować z nami, a jeśli nie to na ile będzie można zaczniemy 

stawiać znaki na drogach. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że droga powiatowa Dąbrówka - Zalesie – 

Wygoda jest najbardziej narażona na niszczenie przez firmę BM, ponieważ  

w Wygodzie powstają nowe obiekty firmy BM nastawione na hodowlę bydła. 

 

Radny Michał Dopierała stwierdził, że w związku z dużym transportem tej 

firmy, a co za tym idzie dużym zużyciem paliwa, można podpowiedzieć tej 

firmie aby pieniądze z akcyzy „przekierować” na nasze drogi. Ponadto zapytał 

kto z ramienia Gminy jest wyznaczony do rozmów z firmą, która  buduje sieć 

szerokopasmową. 

 

Inspektor Urzędu Miejskiego – Joanna Krajewska wyjaśniła, że budowa sieci 

szerokopasmowej, jest to inwestycja, w której Gmina nie partycypuje, nie ma 

zasadniczego wpływu na jej przebieg. Projektant sieci musi uzgodnić w Gminie 

wyłącznie przebieg przez działki drogowe, tzw. lokalizację infrastruktury 

niezwiązanej z usługą dróg, do drogi w pasie drogowym, co zostało wykonane 
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parę miesięcy temu. We wszystkich uzgodnieniach jest zapisane, że nie mogą 

nam rozbierać nawierzchni bitumicznych i chodników. Ponadto wyjaśniła, że 

przez 3 lata firma ta ma obowiązek naprawić powstałą szkodę. 

 

Przewodniczący Rady pochwalił, to że tej firmie nie pozwolono zdjąć chodnika 

na ul. Powstańców Wlkp., ponieważ rozebranie chodnika powoduje bardzo 

często jego zniszczenie. 

 

Inspektor Joanna Krajewska wyjaśniła, że nie wszystkie propozycje miały 

alternatywy korzystne, niektóre trzeba było zaakceptować, jednak ewentualne 

szkody były minimalizowane.   

 

Burmistrz poinformował, że ścieżka edukacyjna przy Zbiorniku Jeżewo będzie 

realizowana w najbliższych kilku tygodniach przy współudziale w połowie  

z Nadleśnictwem Piaski. 

 

Wiceprzewodniczący Rady - Romuald Gawroński zwrócił się do radnego 

Powiatu – Macieja Biskupa z pytaniem jak długo jeszcze będzie rozkopywania 

ul. Konopnicka. 

 

Radny – Maciej Biskup poinformował, że jeszcze będą kopać, nie ma to 

wpływu. 

 

Radny Tadeusz Ludwiczak zapytał, czy wpłynęły jakieś uwagi od osób 

handlujących w dni odpustu o braku toalet i dostępu do wody. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że było tak jak zawsze. Nigdy nie było toj toi, afera zrobiła 

się dlatego, że Burmistrz uparł się, aby pieniądze uczciwie były zbierane.  

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej były zbierane opłaty, ale ze strony osób 

handlujących były propozycje niemal korupcyjne, nie wyraziłem zgody na nie, 

stąd zaczęto szukać „dziury” w całym. Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że koło 

kościoła i przy targowisku są toj toje i toalety. Burmistrz zapytał kto  

z mieszkańców wyrazi zgodę na postawienie przy swoim domu toalety. Dalej 

Burmistrz wyjaśnił, że w przyszłym roku sprawa ta będzie inaczej rozwiązana, 

zostanie rozpatrzona sprawa ustawienia toj toja.  

 

Radny powiatu – Grzegorz Marszałek proponował przygotowanie stosownych 

dokumentów na wypadek odpustu 1 i 2lipiec, ponieważ zdarzają się coraz 

większe problemy. Strażacy zabezpieczają drogi, ustawiają znaki, stawiają toj 

toje wokół kościoła, ale warto byłoby taki dokument mieć opracowany. Ponadto 

podziękował Burmistrzowi, Skarbnik Gminy oraz radnym za środki finansowe 

na rozbudowę Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. Polepszy to 

przede wszystkim warunki socjalne oraz warunki pracy osób niepełnosprawnych 

na dziale pralni, na który dokupiono dodatkowy sprzęt (między innymi 

prasowalnice, suszarki, pralki) i w poligrafii. Kierownik ZAZ poinformował, że  
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30 października br ma być „wieniec” i proponował wyjazdową sesję do 

Leonowa dla radnych. 

 

Nikt więcej głosu nie zabrał. 

 

Ad. 9. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady Andrzej Kubiak zakończył XIII sesję Rady Miejskiej 

Borku Wlkp.  

 

 

      Protokołowała                 Przewodniczący Rady 

 

    Wiesława Wójcik         Andrzej Kubiak 


