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Protokół  Nr XV/2015 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 22 października 2015 roku 

w godz. od 1600 do 1910
 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) 

 -  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz – Marek Rożek, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Władysław Hałas, 

po. Dyrektora Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Elżbieta Figielek, 

Dyrektor Zespołu Szkół w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wycisłowie – Alina Sokół, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu – Donata Matelska, 

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk,  

Redaktor „Gostyń 24” – Marta Stachowska, 

Radny Powiatu Gostyńskiego – Maciej Biskup, 

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 15 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady wniósł o wycofanie projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia uchwały ustalającej zasady i warunki 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty i standardy jakościowe oraz rodzaje 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na wniosek Komisji 

wspólnej Rady Miejskiej. 

 

Po czym poprosił radnych o przegłosowanie wniosku. 
Za wycofaniem w/w projektu uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
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W związku z powyższym porządek sesji jest następujący: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej. 

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu, 

 

b) opłaty targowej, 

 

c) wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych: Spółki działającej pod 

firmą Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą  

w Karolewie ze Spółką działającą pod firmą Zakład Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie, 

 

d) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej  

w Siedmiorogowie Drugim, 

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za     

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, 

 

f) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego  

w Wycisłowie, 

 

g) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu, 

 

h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe            

odprowadzanie ścieków, 

 

i) zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok, 

 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2015 

– 2023, 

 

k) uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Wolne głosy i wnioski.  

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

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady prosił  

o przegłosowanie w/w porządku sesji. 

 

Za przyjęciem przedstawionego porządku sesji głosowało 15 radnych, nikt nie 

był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu  XIV 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 XIV sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania  

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

Radny Maciej Biskup poinformował, sprawozdanie przygotował radny powiatu 

Grzegorz Marszałek, jednak w obecnej chwili jest nieobecny. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

Burmistrz – Marek Rożek przedstawił powyższe sprawozdanie, stanowi ono 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 

  

Ad. 6. Zapytania i interpelacje radnych. 

Nie wpłynęła żadna interpelacja, zapytań także nie zgłoszono. 

 

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

a) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu. 

 

W tym punkcie Przewodnicząca Zespołu opiniującego zgłoszonych 

kandydatów na ławników – Magdalena Przybylak przedstawiła opinię 

zgłoszonego kandydata, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji skrutacyjnej dla 

przeprowadzenia wyboru ławnika. 

 

W skład w/w komisji zaproponowano: 

1) radną – Różę Jędrosz 
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2) radnego – Huberta Mazura  

3) radnego – Jacka Gałczyńskiego 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w tejże komisji. 

 

Następnie Komisja skrutacyjna przestąpiła do przygotowania kart do 

głosowania.  

 

Po zakończeniu prac przygotowawczych Komisja Skrutacyjna poinformowała  

o sposobie głosowania i rozdała radnym karty do głosowania. 

Po odbyciu aktu głosowania komisja przystąpiła do obliczania oddanych 

głosów. Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej – Róża Jędrosz 

odczytała protokół komisji dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Gostyniu, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący  Rady – Andrzej Kubiak odczytał projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XV/ 75 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

b) opłaty targowej. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił  Wiceprzewodniczący 

Rady – Romuald Gawroński. 

Uzasadnienie przedstawiła Edyta Dopierała – Prezes Zakładu Usług 

Komunalnych w Karolewie. 
 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i 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. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XV/ 76 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

c) wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych: Spółki działającej 

pod firmą Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą  

w Karolewie ze Spółką działającą pod firmą Zakład Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił  Wiceprzewodniczący 

Rady – Tomasz Szczepaniak. 

Burmistrz poinformował, że szczegółowe uzasadnienie do projektu uchwały 

było przedstawione na posiedzeniu wspólnym Komisji, jednak jeśli ktoś zgłosi 

zapytanie w tej sprawie to odpowie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i 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 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XV/ 77 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

d) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej 

położonej w Siedmiorogowie Drugim. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił  Wiceprzewodniczący 

Rady – Romuald Gawroński. 
 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 
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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 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XV/ 78 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za     

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił  Wiceprzewodniczący 

Rady – Tomasz Szczepaniak. 
 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

poinformował, że podwyższenie stawek wynika z nowelizacji ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa obliguje Gminę do 

częstszego wywozu odpadów komunalnych - najmniej co dwa tygodnie.  

Od stycznia 2016 roku wzrosną także koszty zagospodarowania tych odpadów – 

przy odbiorze odpadów na bramie w Witaszyczkach było 195 zł netto za tonę, 

od nowego roku będzie 235 zł. Te dwa elementy kosztów powodują, że stawki 

wzrastają o 1 zł miesięcznie za odpady segregowane i niesegregowane, a za 

pojemniki od nieruchomości niezamieszkałych o ok. 15 %. Wpływy z opłat  

powinny być równe ponoszonym kosztom.  

W roku 2016 wpływy z opłat zostały wyliczone w wysokości 895 tys. zł, 

natomiast rozchód zaplanowano w wysokości 876,5 tys. zł, ok. 20 tys. zł 

pozostawiono na nieprzewidziane wydatki.  

Ponadto Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że „Życie 

Gostynia” zamieściło błędną informację, iż Gmina Borek Wlkp. ma wyższe 

ceny za odbiór odpadów niż Komunalny Związek Gmin Regionu 

Leszczyńskiego (za odpady segregowane od 2013 roku Związek ma stawkę 8 zł,  

a za nie segregowane 15 zł). 
 

Burmistrz dodał, że Zakład Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach 

współpracuje z Gminą Borek Wlkp.  przy rekultywacji Gminnego Wysypiska 

Odpadów Komunalnych w Karolewie. Burmistrz stwierdził, że Gmina 

pozyskała tysiąc ton ziemi, co znacznie obniżyło koszty tego zadania. 
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Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i 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. 

 

Następnie radny Tomasz Pawlak zapytał, czy cena za odpady może się zmienić, 

po przeprowadzonym przetargu na ich odbiór. 

Burmistrz wyjaśnił, że na nieprzewidziane wydatki jest pozostawiona kwota 

rezerwowa 20 tys. zł i powinno to wystarczyć. 

 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XV/ 79 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

f) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edmunda 

Bojanowskiego w Wycisłowie. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił  Wiceprzewodniczący 

Rady – Romuald Gawroński. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Rady Rodziców SP  

w Wycisłowie w tej sprawie, pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

Po czym głos zabrał Burmistrz informując, że przeprowadził rozmowę  

z sołtysami wsi, którzy podpisali pismo w sprawie pozostawienia szkoły  

w obecnej formie czyli klasy 0-6. Sołtysi ci tj. Pan Zimlinski, Pani Walkowiak, 

Pani Snela poinformowali, że wycofują swe podpisy, ponieważ nie znali treści 

projektu uchwały i zostali wprowadzeniu w błąd. Ponadto Burmistrz dodał, że 

po wioskach „krążyło” pismo, w którym informowano mieszkańców, że dzieci  

z przedszkola w Wycisłowie po reformie będą chodziły do Przedszkola  

w Karolewie, co jest informacją kłamliwą. 

Radny Tomasz Pawlak przekazał kolejne pismo Rady Rodziców przy SP  

w Wycisłowie, w którym uważają, że szkoła ta powinna funkcjonować  

w niezmienionej formie czyli klasy od 0-6. 
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Następnie Burmistrz stwierdził, że wcześniej Gmina otrzymała opinię 

pozytywną Rady Rodziców dotycząca budżetu na rok 2016, w którym były 

zawarte klasy 1-3, natomiast w obecnym czasie nowe pisma. 

 

Przewodniczący Rady odczytał dostarczone pismo, stanowi ono załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu, po czym otwarł dyskusję w tej sprawie. 

 

Burmistrz poprosił Inspektora ds. oświaty –  Tomasza Marszałka o omówienie 

proponowanych zmian. 

 

Inspektor ds. oświaty wyjaśnił, że sprawa została szczegółowo omówiona na 

wspólnym posiedzeniu komisji Rady, a obecnie odpowie na wszystkie 

zgłoszone pytania. 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców - Magdalena Mazur zwróciła się do Burmistrza 

o poinformowanie rodziców w jakiej formie ma być reorganizacja. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że był na zebraniu z rodzicami w momencie podjęcia 

decyzji o przeniesieniu klas 4. Obecnie zmienia się tylko to, że powstają zespoły 

szkolno – przedszkolne i trzeba przeprowadzić pewne reformy w gminie. 

Burmistrz stwierdził, że proponowane przekształcenie daje możliwość  

pozostawienie dzieci najmłodszych najbliżej domu. Ponadto Burmistrz 

poinformował, że pozostawienie w Wycisłowie klas 1-6, jest równoznaczne  

z likwidacją przedszkola, ponieważ szkoła nie spełnia warunków na to, nawet  

w pomieszczeniu biblioteki odbywają się lekcje. 

Burmistrz wyjaśnił, że taka forma przekształcenia szkoły nie jest krzywdząca 

dla dzieci, a dla Gminy jest to zbijanie kosztów. 

 

Dyrektor SP w Wycisłowie – Alina Sokół poinformowała, że Burmistrz w swej 

kampanii wyborczej obiecał, że szkołę w Wycisłowie pozostawi. SP nie ma 

tylko sali gimnastycznej, natomiast biblioteka jest czynna 5 godzin tygodniowo  

i dlatego jest wykorzystywana na lekcje. Ponadto dyrektor SP wyjaśniła, że 

skonstruowany budżet jest budżetem zgodnym z wytycznymi Burmistrza, bez 

podziału który nauczyciel uczy w której klasie, po za tym Burmistrz obiecał, że 

nikogo nie zwolni z pracy, są nauczyciele, którzy budżet mają zaplanowany  

w SP w Wycisłowie, a realizują godziny w innej placówce. 

 

Burmistrz stwierdził, że w ulotce z kampanii wyborczej jest napisane, że z Radą 

zaplanujemy budowę sal w wioskach, w których są szkoły. 

 

Radna Róża Jędrosz poinformowała, że jest także pracownikiem szkoły  

w Wycisłowie od bardzo dawna, ze szkołą związana jest już 50 lat. Radna 

stwierdziła, że będzie głosowała za przekształceniem tej szkoły, jest to mniejsze 

zło dla dzieci, które uczęszczają do szkoły z tego obwodu. Pozostawienie klas  
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1-6 powoduje to, że od 1 września 2016 roku nie ma przedszkola, a rodzice będą 

musieli dowozić dzieci do Przedszkola w Karolewie. Radna Róża Jędrosz 

poinformowała, że rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w Wycisłowie 

wypowiedzieli się, że chcą mieć najmłodsze dzieci jak najbliżej domu. Rodzice 

są świadomi tego, że dopóki będą dzieci szkoła będzie istniała. Ponadto zapytała 

dyrektor SP w Wycisłowie, co zrobiła żeby najmłodsze dzieci z dwóch 

oddziałów przedszkolnych miały warunki do zabawy. Sołectwo Wycisłowo 

wystąpiło z jednym projektem w 2009 roku i wybudowało plac zabaw, w roku 

bieżącym z programu „Odnowa wsi” jest tworzony projekt na budowę „Centrum 

rozrywki dla dzieci i młodzieży z bajkowym placem zabaw”, dyrektor szkoły 

wystraszyła się i zakupiła w tym roku trzy piaskownice, które są na terenie 

rekreacyjnym. Radna dodała, że trzeba było bronić likwidacji przedszkola  

w Studziannie. Radna stwierdziła, że gdyby nie pisane projektów  

o dofinansowanie przez inspektora ds. Oświaty, to w SP w Wycisłowie dla klas 

1-3 nie byłoby materiałów. 

 

Dyrektor SP w Wycisłowie wyjaśniła sprawę dotyczącą przedszkola  

w Studziannie, w ubiegłym roku czyniła starania ze strażą pożarną i sanepidem 

o zakwalifikowanie obiektu w Studziannie. W trakcie załatwiania tych 

wszystkich formalności była również Rada Pedagogiczna, na której została ta 

sprawa przedstawiona, wszystko było na dobrej  drodze, że oddziały 

przedszkolne będą uczęszczały do Studzianny. Jednak okazało się, że nie 

podpisała Pani Jędrosz. 

Jeśli chodzi o pozyskiwanie materiałów, środków, to szkoła uczestniczyła  

w licznych projektach, np. „Nauczyciele, nauczycielki”, pozyskała tablice 

interaktywne, 100 ton ziemi na zagospodarowanie boiska sportowego oraz teren 

za boiskiem - od sponsora, jest sala komuterowa, jest również salka 

gimnastyczna.  

 

Radna Róża Jędrosz poinformowała, że dyrektor kłamliwie powiedziała, że na 

Radzie Pedagogicznej zabrała głos jeżeli chodzi o przeniesienie Przedszkola  

w Studziannie. Ponadto w tym roku wyniknęła taka sytuacja, że do Przedszkola 

w Wycisłowie zapisało się bardzo dużo dzieci, po pierwszym naborze okazało 

się, że do przedszkola nie zostało przyjętych 10 lub 11 dzieci, w tym  

większość z Wycisłowa, a pani dyrektor poinformowała rodziców, że jeżeli chcą 

drugi oddział przedszkolny to mają iść do Burmistrza. Po czym radna zwróciła 

się do inspektora ds. oświaty, aby potwierdził kto był u Burmistrza prosić  

o utworzenie drugiego oddziału. 

 

Inspektor ds. oświaty poinformował, że nie pamięta tego faktu, jednak bez 

względu na to czy ktoś wnioskował czy nie drugi oddział miał powstać  

i powstał. 

 

Radna Róża Jędrosz zwróciła także uwagę, że dyrektor SP w Wycisłowie 

wydała nauczycielom zakaz wychodzenia dzieciom klas1-3 na sołecki plac 
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zabaw. Ponadto wyjaśniła, że nie ma w Wycisłowie współpracy szkoły  

z sołectwem.  

 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Magdalena Mazur ponownie zwróciła się do 

Burmistrza o wyjaśnienie na czym polega reorganizacja szkoły, ponieważ 

rodzice mają obawy, że nie będzie nawet klas 1-3 w Wycisłowie. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że w Wycisłowie będzie przedszkole i klasy 1-3, tak długo 

jak będą dzieci w logicznej liczbie, a przez osiem lat w tej szkole to nie grozi, 

natomiast Zalesie jest zagrożone. 

 

Radny Michał Dopierała stwierdził, że problem szkół w Wycisłowie i Zalesiu 

toczy się już od wielu lat, ani Burmistrz ani Rada Miejska nie chce źle dla tych 

szkół. Dodał, że w latach wcześniejszych  osiem szkół zostało zamkniętych np. 

Skoków, Bruczków, Leonów, jednak szkoły w Wycisłowie i Zalesiu nikt nie 

zamyka i wnioskował o zakończenie dyskusji w tej sprawie. Wyjaśnił, że radni 

Rady Miejskiej muszą również dbać o finanse gminne.  

 

Burmistrz poinformował, że Zalesie jest w trudnej sytuacji, jednak aby ratować 

obiekt szkoły, OSP w Zalesiu wyraziło zgodę na przeniesienie do tego obiektu, 

czyli jak w przyszłości będzie więcej dzieci szkoła zostanie dalej szkołą. 

Ponadto dodał, że jeżeli ktoś ma lepszy pomysł na zagospodarowanie tego 

obiektu jesteśmy otwarci na te propozycje, ponieważ jeszcze jedna lub dwie sale 

będą wolne. 

 

Inspektor ds. oświaty poinformował, że w swej pracy kieruje się dobrem 

edukacji. Ponadto ustosunkował się do zgłoszonych wypowiedzi: 

1) podziękował za docenienie, że pozyskuje środki pozabudżetowe dla szkół - 

ale to wynika z charakteru pracy, 

2) korzystanie z obiektów przyszkolnych –stwierdził, że place zabaw czy to 

szkolne czy sołeckie są dla wszystkich uczniów,  

3) oddziały przedszkolne – poprzez projekt unijny uzyskaliśmy 2 mli zł  

i  dysponujemy 325 miejsc, powstały: w Wycisłowie, Zalesiu, Borku Wlkp.  

i Zimnowodzie. Na dzień dzisiejszy mamy przyjęte 243 dzieci i zapas na 100 

dzieci, możemy przyjąć z innych gmin. 

4) Dlaczego nie było żadnych spotkań? – pytanie Rady Rodziców, ta uchwała 

ma być uchwałą intencyjną w związku z powyższym nie było spotkań  

z rodzicami dzieci z tych szkół. Po okresie 4 – 5 miesięcy od podjęcia w/w 

uchwały będą rozmowy z rodzicami, z Kuratorium Oświaty, z dyrektorem 

szkoły, ponieważ wcześniej była taka sytuacja, że były prowadzone 

rozmowy z rodzicami, a uchwała jednak została podjęta. 

 

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że do kompetencji Rady należy 

podejmowanie lub nie podejmowanie uchwał. Radny może być „za”, „przeciw” 

lub „wstrzymać” się od głosowania. Przy podejmowaniu uchwały odnośnie 
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reorganizacji szkół w poprzedniej kadencji głosowanie było następujące:  

7:7:1. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński poinformował, że sprawdził 

głosowanie z poprzedniej kadencji 7 radnych było „za”, 7 „przeciw”, 1 radny 

„wstrzymał się” od głosowania i był to obecny Burmistrz (w poprzedniej 

kadencji radny Rady Miejskiej). 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawa reorganizacji szkół ciągnie się od 

2000 roku, jednak największym problemem jest to, że brakuje nam dzieci  

w szkołach. Dodał, że SP w Zalesiu bronił „jak niepodległości” jednak z dwoma 

czy trzema dziećmi w klasie „to tak jak bym poszedł z szablą na wojnę i na 

pewno zginął”. Były różne propozycje dotyczące utrzymania szkoły w Zalesiu, 

między innymi dowożenie dzieci z sąsiednich obwodów jednak nic się nie 

udało.  

 

Radny Michał Dopierała poinformował, że cieszy się, iż budynki po 

reorganizacji szkół pozostaną gminne, a czas pokaże czy Rada i Burmistrz mieli 

rację podejmując tę uchwałę. 

 

Głos zabrał także członek Zarządu Powiatu Gostyń – Janusz Sikora, który wiele 

lat był związany z tą szkołą: był nauczycielem, dyrektorem. Stwierdził, że około 

10 lat temu była propozycja połączenia Zalesia z Wycisłowem, jednak ten 

pomysł został oddalony. Poinformował, że tak jak powiedział Przewodniczący 

Rady – Andrzej Kubiak, nie można porównywać tych dwóch szkół: Wycisłowa  

i Zalesia. Członek Zarządu Powiatu - Janusz Sikora zaproponował, aby  

w Studziannie utworzyć oddział przedszkolny, ponieważ w godzinach 

dopołudniowych stoi wolna. Poinformował, że jest dużo placówek  

w powiecie po  8, 9 dzieci w klasach. Ponadto stwierdził, że skoro jest zamiar 

budowania w Wycisłowie namiotowej  hali sportowej, to kto będzie z niej 

korzystał, a przy klasach 1- 6 będzie wykorzystana.  

Członek Zarządu Powiatu - Janusz Sikora wnioskował do Rady Miejskiej  

o ponowne zastanowienie się przed podjęciem decyzji o reorganizacji szkół, 

uważa, że w Wycisłowie powinny być klasy od 1-6 z oddziałami 

przedszkolnymi, a w obecnej propozycji jest zlikwidowanie szkół  

i utworzenie oddziałów, które będą podlegały pod SP w Borku Wlkp. Uważa, że 

likwidacja klas 4 – 6 jest to  obniżenie poziomu edukacji, na pewno ma jakiś  

wpływ na środowisko. Apelował o oddzielenie Wycisłowa od Zalesia. 

 

Burmistrz potwierdził, że 10 lat temu była podejmowana próba reorganizacji 

szkół, sam w 1998 roku przygotował projekt reorganizacji obwodów szkolnych, 

którego celem było zabezpieczenie dzieci w SP w Zalesiu, jednak na 

posiedzeniu Zarządu Miejskiego projekt „przepadł”. Ponadto Burmistrz 

ustosunkował się do swojego „wstrzymującego głosu” z poprzedniej kadencji, 

co wynikało z tego, że był plan klas 1-6, niestety opinia rodziców dzieci 
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uczęszczających do SP w Wycisłowie była negatywna, rodzice woleli aby ich 

dzieci w tej sytuacji dojeżdżały do szkoły w Szelejewie lub do Borku Wlkp. 

Obecnie również rodzice mówią tak samo. Burmistrz wyjaśnił, że prowadził 

rozmowę z dwiema rodzinami w Koszkowie i dwoma z Grodnicy, również na 

propozycję nauki ich dzieci od 1-6 w Wycisłowie lub Zalesiu zareagowali tak 

samo, że wolą aby ich dzieci były dowożone do Borku Wlkp. Burmistrz 

podkreślił, że dziś jest podejmowana tylko uchwała intencyjna, jednak nie 

można już zwlekać z decyzją, a po 25 października tj. po wyborach do Sejmu 

RP i Senatu RP  może być nowa rzeczywistość. 

 

Janusz Sikora - jako były dyrektor i nauczyciel tej placówki potwierdził, że po 

25 października br możemy mieć inną rzeczywistość i dlatego warto byłoby 

poczekać z podejmowaniem uchwały, ponadto proponował wykorzystanie 

świetlicy wiejskiej  w Studziannie na oddział przedszkolny. 

 

Radny Michał Dopierała poinformował, że bierze odpowiedzialność za swoje 

decyzje, że Rada Miejska przynajmniej w połowie. Przypomniał także, że o tym, 

że SP w Zalesiu dziś nie ma dzieci miała wpływ błędna decyzja ówczesnej 

Rady, ponieważ pozwoliła aby dzieci z Michałowa, Drogoszewa i Lafajetowa 

odeszły do innych szkół, gdyż nie zabezpieczono dowożenia. Radny uważa, że 

dzisiejsza decyzja o zamiarze przekształcenia szkół w Wycisłowie i Zalesiu jest 

dobra, ponieważ szkoły nie zostaną zamknięte. 

 

Sołtys wsi Studzianna – Teresa Snela stwierdziła, że ma pewien sentyment do 

tej szkoły, ponieważ wychowały się tam jej dzieci, byli dobrzy nauczyciele, 

jednak w chwili obecnej wszystko zależy od ustosunkowania się rodziców 

dzieci dziś tam się uczących, sama jest za tym co jest lepsze. Sołtys wsi 

Studzianna uważa, że w Wycisłowie brakuje zgody wśród nauczycieli, czego nie 

powinno być. 

 

Przewodniczący Rady prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej.  

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

 

 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna, w głosowaniu uczestniczyło 10 członków Komisji:  

7 radnych było „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania, 1 radny był 

„przeciwny”. 
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Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny był przeciwny  

i 4 radnych wstrzymało się od głosowania.  

Uchwała Nr XV/ 80 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

 

g) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Tomasz Szczepaniak. 

 

W tym punkcie Burmistrz poinformował, że sprawa została już 

przedyskutowana przy SP w Wycisłowie.  

Przewodniczący Rady prosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej.  

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

 

Radny Michał Dopierała poinformował, że szkoły nikt nie likwiduje, jeżeli będą 

dzieci szkoła będzie dalej funkcjonowała. 

 

Burmistrz potwierdził, że szkoły w Zalesiu nie zlikwiduje. 

 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny  

i 2 radnych wstrzymało się od głosowania.  

Uchwała Nr XV/ 81 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe            

odprowadzanie ścieków. 
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Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Romuald Gawroński. 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Prezes Boreckiego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie – Dorota Juskowiak. Poinformowała, że 

w taryfach uwzględniono wzrost cen nośników energii, paliw, podatków, opłat 

za szczególne korzystanie ze środowiska, wzrost płacy minimalnej oraz 

pochodnych wynagrodzeń w roku obowiązywania nowych taryf. Ponadto 

przedstawiła planowane inwestycje: wymiana sieci wodociągowej  

w Siedmiorogowie Drugim, budowa sieci wodociągowej w Osówcu, kanalizacji 

w Zimnowodzie, budowa rurociągu tłocznego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński uważa, że jak już wszystkie 

inwestycje zostaną zakończone, to cena wody spadnie. 

  

Radny Michał Dopierała poinformował, że na posiedzeniu wspólnym Komisji 

Rady wnioskował o ponowne skalkulowanie cen wody, czy taka kalkulacja 

została przeprowadzona i czy cena wody może być niższa. 

 

Prezes BZWiK – Dorota Juskowiak poinformowała, że przedstawiona 

kalkulacja cen za wodę jest realna, stawki są wyliczone na autentycznie 

poniesionych kosztach. Nie można zmieniać obliczeń finansowych, aby woda 

kosztowała 2 lub 3 grosze mniej, byłoby to niezgodne z przepisami. Jedyną 

możliwością obniżenia taryfy za wodę jest to, że Rada Miejska dofinansuje tę 

różnicę i tak jest np. w Gminie Pępowo czy Piaski. 

 

Burmistrz poinformował, że radny Michał Dopierała zawsze walczył  

o obniżenie cen wody, ale rzeczywistość jest taka, że aby obniżyć taryfę za 

wodę możemy jedynie dołożyć z budżetu Gminy. Po czym Burmistrz stwierdził, 

że podwyżka za wodę i kanalizację średnio wyniesie 2,51 zł. Burmistrz wie, że 

rolnicy zużywają wodę do karmienia zwierząt, jednak BZWiK nie obniży cen za 

wodę tylko Gmina musi dofinansować ze swojego budżetu. Burmistrz dodał 

także, że stawki obowiązujące w gminie Borek Wlkp. są na średnim poziomie  

w porównaniu do innych gmin. 

 

Radny Michał Dopierała wycofał zgłoszony wniosek. 

 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny,  

4 radnych wstrzymało się od głosowania.  

Uchwała Nr XV/ 82 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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i) zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Tomasz  

Po czym Skarbnik Gminy poinformowała o proponowanych zmianach. 

 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i 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. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

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

i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Zbigniew Maturski). 

Uchwała Nr XV/ 83 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 

2015 – 2023. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił  

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński. 

 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i 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. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.). 

Uchwała Nr XV/ 84 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

k) uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 

Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił  

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak. 

 

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. 

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

i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.). 

Uchwała Nr XV/ 85 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i  zapytania radnych. 

Nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie. 

 

Ad.9.  Wolne głosy i wnioski. 
 

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił informację Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gostyniu z analizy oświadczeń majątkowych. 

 

Burmistrz poinformował, że na rok 2016 nie planuje się podwyższenia 

podatków. Dodał, że podatek rolny był w wysokości 152 zł /ha 

przeliczeniowego, obecnie będzie 133 zł, około 20 zł mniej, około 230 tyś zł 

mniej wpływu do budżetu Gminy. 

 

Członek Zarządu Powiatu Gostyń – Janusz Sikora przedstawił informację  

z działalności Powiatu: 

- Powiatowy Szpital w Gostyniu –  dokonano modernizacji oddziału chirurgii 

ogólnej – za 200 tys. zł, z tego pozyskano 150 tys. zł,  
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- na cele diagnostyczne pozyskano  nowy rentgen, 

- droga Strumiany – do końca listopada br powinna być zakończona, trwają 

rozmowy aby w przyszłym roku zakończyć tę inwestycję: ok 850 m. 

- planowana droga Borek Wlkp. – Pogorzela 

- jest jeszcze do skończenia droga  do Bruczkowa. 

Liczy na dobrą współpracę w tym zakresie. 

 

Przewodniczący Rady zapytał jaki jest koszt wykonania drogi Borek Wlkp. – 

Pogorzela, po czym wnioskował o odkrzaczenie tej drogi.  

 

Janusz Sikora - koszt modernizacji w/w drogi to ok. 4 mil zł (finansowanie:  

1 mil Pogorzela, 1 mil, Borek Wlkp., 2 mil Powiat Gostyń). 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński zapytał czy most przez 

Studziannę zostanie oddany do użytku na dzień 1 listopada br. 

 

Janusz Sikora poinformował, że są tam pewne problemy i na pewno jeszcze 

budowa tego mostu potrwa. 

 

Burmistrz poinformował, że nie ma tam jeszcze wylanego betonu, a sam beton 

musi schnąć trzy tygodnie tak, że to jeszcze potrwa, mówi się o 15 listopada, ale 

prawdopodobnie może most być nieczynny do końca listopada br. 

 

Marian Andrzejak - sołtys wsi Siedmiorogów Drugi podziękował za zakup 

budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską oraz za wycięcie krzewów przy 

drodze Cielmice – Siedmiorogów Drugi i Siedmiorogów Pierwszy. 

 

Radny Michał Dopierała podziękował członkowi Zarządu Powiatu Gostyń – 

Januszowi Sikora, że został zakupiony nowy rentgen do Szpitala Powiatowego 

w Gostyniu i wnioskował o zatrudnienie trochę lepszych lekarzy. 

 

Janusz Sikora wyjaśnił, że zawsze był za tym aby zatrudniać najlepszych 

lekarzy 

 

Burmistrz poinformował także, że kable przy drodze do Zakładu Mróz  

w Borku Wlkp. już nie leżą. 

 

Nikt więcej głosu nie zabrał. 

 

Ad. 10. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady Andrzej Kubiak zakończył XV sesję Rady Miejskiej 

Borku Wlkp.  
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      Protokołowała                 Przewodniczący Rady 

 


