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Protokół nr 11/2015  

z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 20 października 2015 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej. 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

Burmistrz – Marek Rożek, 

Zastępca Burmistrza – Jolanta Chudzińska, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 

Prezes BZWiK Spółka z o.o. w Karolewie – Dorota Juskowiak, 

Młodszy referent ds. egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami  

– Kamila Tomaszewska, 

Podinspektor ds. gospodarki gruntami – Małgorzata Stanisławska, 

Inspektor ds. oświaty – Tomasz Marszałek, 

Redaktor „Życia Gostynia” – Agata Fajczyk. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Prezentacja działalności Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości 

Powiatu Gostyńskiego. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał.  

5. Wolne głosy i wnioski. 

6.  Zakończenie. 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak.  

 

Ad. 2. Ustalenie porządku posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przedstawił 

porządek obrad, który przyjęto bez zmian. 

 

Ad.3. Prezentacja działalności Stowarzyszenia Wspierania 

Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. 
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Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu 

Gostyńskiego – Krzysztof Marzec przedstawił prezentację dotyczącą 

działalności w/w Stowarzyszenia. 

 

Radni nie wypowiedzieli się czy Gmina Borek Wlkp. powinna przystąpić do 

w/w Stowarzyszenia. 

 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

 

a) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący Komisji. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia:  
Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 7 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie 

był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania, nikt nie był przeciwny. 

 

b) 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. 

 

Inspektor – Donata Drukarczyk poinformowała, że wywołanie powyższej 

uchwały związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r.  

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu . 

Rada Miejska może, lecz nie musi, ustalić zasady i warunki sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych  i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabaryty i standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych,  
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z jakich mogą być wykonane. 

Gmina Borek Wlkp. jest gminą miejsko-wiejską, z czego teren wiejski zajmuje 

zdecydowanie większy obszar. Prawie połowa gminy leży w obszarze 

Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który posiada już 

odpowiednie zapisy służące jego ochronie. 

Na terenie gminy obowiązują miejscowe plany (8 planów), w których określone 

są zasady sytuowania obiektów małej architektury, reklam czy ogrodzeń. 

Część miasta znajduje się w strefie konserwatorskiej i podlega przed realizacją 

uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, który określa standardy sytuowania 

małej architektury i ogrodzeń. 

Wywołana uchwała byłaby nadrzędną nad miejscowymi planami, w związku  

z czym zapisy w nich zawarte straciłyby ważność. Uchwałą należałoby objąć 

cały obszar gminy, w związku z czym mieszkańcy wsi również musieliby 

dostosować się do jej zapisów, a w tym np. do formy ogrodzeń i rodzaju 

materiału użytego do ich budowy, co z pewnością wywołałoby konflikt 

społeczny. 

Po ponownej analizie aktualnie stosowanych form ochrony krajobrazu, należy 

stwierdzić, że nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych narzędzi 

ochrony krajobrazu, istniejące zapisy są wystarczające. Ponadto do tej pory nie 

było żadnych sygnałów, że na terenie gminy istniejące obiekty małej 

architektury, reklamy czy ogrodzenia znajdowałyby się w niebezpiecznych 

lokalizacjach (np. na tle znaków drogowych lub na skrzyżowaniach).  

Jeżeli ww. uchwała będzie obowiązywała, rada gminy może podjąć uchwałę,  

w którym wprowadzi na swoim terenie opłatę reklamową i określi inne 

elementy  jej poboru (stawki, deklaracje). 

Opłatę reklamową pobiera się od: 

- właścicieli nieruchomości 

- użytkowników wieczystych 

- posiadaczy samoistnych.  

Jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach znajdują się tablice reklamowe 

lub urządzenia reklamowe, opłatę pobiera się niezależnie od tego czy na tablicy 

lub urządzeniu eksponowana jest reklama. 

 

Następnie Burmistrz stwierdził, że projekt uchwały został Radzie 

przedstawiony, aby radni się wypowiedzieli w tym temacie, jednak nasza gmina 

jest gminą rolniczą nie są potrzebne takie zasady. 

 

Radny Romuald Gawroński stwierdził, że podjęcie w/w uchwały dałoby Gminie 

więcej problemów niż korzyści. 

 

Radny Tomasz Pawlak zapytał co Gminie bardziej się opłaca, podjęcie uchwały 

czy wycofanie projektu. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że lepiej jest wycofać projekt uchwały. 
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Radny Michał Dopierała wnioskował o wycofanie projektu uchwały  

w w/w sprawie z porządku sesji. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  

zarządził głosowanie zgłoszonego wniosku. 

 

Komisja Rewizyjna: za wycofaniem głosowało 5 członków Komisji, nikt nie 

wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: za wycofaniem głosowało 7 członków 

Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: za wycofaniem głosowało  

5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: za wycofaniem głosowało 10 

członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Wobec powyższego projekt 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 został wycofany z porządku XV sesji Rady Miejskiej. 

 

c) opłaty targowej. 

 

Prezes Zakładu Usług Komunalnych – Edyta Dopierała poinformowała, że 

opłata targowa jest opłatą pobieraną przez Gminę w związku z prowadzeniem 

handlu w wyznaczonych do tego miejscach. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy może wprowadzić opłatę 

targową. W związku z powyższym nie podjęcie takiej uchwały byłoby 

równoznaczne z nie wprowadzeniem opłaty targowej. 

 

Burmistrz dodał, że stawki pozostają bez zmian. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia:  
Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania, 1 radny był 

przeciwny. 
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Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 7 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie 

był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania, nikt nie był przeciwny. 

 

 

d) 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. 

 

Burmistrz poinformował, że połączenie spółek komunalnych zostanie dokonane 

poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej działającej pod firmą: 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie na spółkę działającą 

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

w zamian za udziały, które Borecki Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. wyda 

Gminie Borek Wlkp. jako wspólnikowi spółki przejmowanej. Spółka przejmowana w 

wyniku połączenia zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania 

likwidacyjnego.  

Gmina Borek Wlkp. pozostanie nadal jedynym udziałowcem połączonych spółek          

i w związku z tym nie wystąpi zagrożenie utraty kontroli nad tym podmiotem. 

Ponadto, stosownie do treści art. 494 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka 

przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki 

przejmowanej i przechodzą na nią, z dniem połączenia, w szczególności wszelkie 

zezwolenia, zobowiązania oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej. 

Przeprowadzenie połączenia spółek będących własnością Gminy Borek Wlkp. 

podyktowane jest potrzebą optymalizacji zarządzania majątkiem gminnym, 

koniecznością zwiększenia i uporządkowania potencjału organizacyjnego  

i technologicznego spółek komunalnych. Konsolidacja spółek posłuży 

stworzeniu sprawnej ekonomicznie i organizacyjnie jednostki komunalnej, 

mogącej efektywnie realizować dotychczasowe obszary działalności obu 

łączących się spółek, aktywnie działającej na lokalnym rynku lokalnym, 

kreującej jego standardy. Połączenie w szczególności wpłynie w istotny sposób 

na zmniejszenie kosztów ponoszonych w procesie zarządzania oraz  

w procesie sprawozdawczości i kontroli.  

Planowane połączenie Spółek powinno nastąpić do 31 grudnia 2015 r. 

 

Radny Romuald Gawroński zapytał, co z zarządami spółek. 
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Radny – Tomasz Pawlak zapytał co z długiem spółki. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że połączenie spółek odbędzie się na zasadzie inkorporacji, 

majątek i długi przechodzą na BZWiK. Przy połączeniu spółek Gmina zyskuje, 

ponieważ będzie jedna rada nadzorcza i jeden zarząd, ZUK będzie nadal 

wykonywał swoje zadania. Burmistrz dodał także, że połączenie spółek nie 

wpłynie na cenę wody.  

 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Opinia:  
Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny.  

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 7 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie 

był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

 

e) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej 

położonej w Siedmiorogowie Drugim. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że na podstawie w/w uchwały Rada wyrazi zgodę na 

odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości zabudowanej położonej  

w Siedmiorogowie Drugim, o powierzchni 0,0900 ha, nieruchomość jest 

zabudowana budynkiem o powierzchni 80m2, który Gminie Borek Wlkp. będzie 

służył jako świetlica wiejska.  
 

Radny Michał Dopierała zapytał, czy w budżecie Gminy są zabezpieczone 

środki na w/w cel. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że tak. 
 

Innych pytań nie zgłoszono. 
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Opinia:  
Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 7 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie 

był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za     

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Młodszy referent Urzędu Miejskiego – Kamila Tomaszewska poinformowała, 

że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy 

mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny będzie wynosić 8 zł 

miesięcznie na mieszkańca, gdy mieszkaniec nie zbiera odpadów w sposób 

selektywny wynosi 15 zł. 
 

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  

w mieście, natomiast na wioskach mogłyby być odbierane co trzy 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.  
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Radny Tadeusz Ludwiczak uważa, że nie można różnicować częstotliwości 

odbioru odpadów komunalnych w mieście i na wioskach. 

 

Radny Michał Dopierała proponował, aby poczekać ze zmianą stawki za odbiór 

odpadów i sprawę przeanalizować dopiero po przetargu.  

 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy 

dochody bilansują się z wydatkami. Zachodzi jednak konieczność podpisania 

nowej umowy na odbiór odpadów ponieważ musi być odbiór najmniej co dwa 

tygodnie, ponadto wzrasta cena „na wadze” w Witaszyczkach. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 

cena jest skalkulowana na 80-90%. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia:  

Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, 1 radny wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 7 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie 

był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 9 członków Komisji, 1 radny  wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

g) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edmunda 

Bojanowskiego w Wycisłowie. 

 

Inspektor ds. oświaty – Tomasz Marszałek wyjaśnił, że sieć szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski podlega 

restrukturyzacji i racjonalizacji ze względu na sytuację demograficzną oraz 

ekonomiczną Gminy. Krokiem dostosowującym sieć do warunków gminnych 

jest przekształcenie szkół podstawowych w Zalesiu i Wycisłowie w szkoły 

filialne o stopniu organizacyjnym oddziałów I-III oraz przekształcenie 

oddziałów przedszkolnych w tych szkołach poprzez ich likwidację.  
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Artykuł 61 ust. 2 ustawy o systemie oświaty określa, iż w przypadkach 

uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły 

obejmujące część klas szkoły podstawowej, w tym także szkoły filialne.  

Ponadto, organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed 

terminem planowanego przekształcenia, zawiadomić o tym zamiarze rodziców 

uczniów, właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.  

Procedura przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego  

w Wycisłowie w Szkołę Filialną o strukturze organizacyjnej oddziałów I-III, 

podległą organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku 

Wlkp. oraz likwidacja oddziału przedszkolnego w ww. szkole rozpoczyna się od 

podjęcia uchwały intencyjnej, wyrażającej wymienione wyżej zamiary.  

Uchwała ta jednocześnie upoważnia Burmistrza Borku Wlkp. do dalszego 

postępowania przewidzianego w art. 59 ustawy o systemie oświaty.  

Wobec powyższego, zawiadomienie o zamiarze przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie jako samodzielnej 

jednostki w Szkołę Filialną o strukturze organizacyjnej oddziałów I-III, podległą 

organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. 

oraz likwidacja oddziału przedszkolnego w ww. szkole nastąpi na podstawie 

niniejszej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2016 r.  

Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego  

w Wycisłowie w Szkołę Filialną jest zasadne ze względów organizacyjnych. 

Pozwoli na właściwe uporządkowanie sieci szkolnej w Gminie Borek 

Wielkopolski, przy czym nie zmieni dostępności do edukacji najmłodszym 

uczniom, którzy nadal będą mogli korzystać z nauki tym samym miejscu  

tj. w Wycisłowie. W tym roku szkolnym szkoła nie posiada oddziałów klas IV-

V, a uczniowie uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. 

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  

im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie będą mogły nadal korzystać  

z edukacji przedszkolnej w Wycisłowie. Z dniem 1 września 2016 roku  

w budynku szkoły zacznie funkcjonować oddział zamiejscowy Przedszkola  

w Borku Wlkp., wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  

w Borku Wielkopolskim.  

Zgodnie z art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty wyrażenie zamiaru 

przekształcenia szkoły należy do uprawnień rady gminy – w tym przypadku 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

 

Radny Zbigniew Maturski zapytał ile na tym przekształceniu zaoszczędzi 

Gmina. 

 

Inspektor ds. oświaty – Tomasz Marszałek stwierdził, że przekształcenie szkół 

jest głównie dla dobra dzieci, np. będą przedszkola nieferyjne. Natomiast 

oszczędności będą z tytułu zatrudnienia, ponieważ nie będzie stanowisk 

dyrektorów szkół tylko kierownicy. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

odczytał pismo Rady Rodziców SP w Wycisłowie dotyczące pozostawienia 

szkoły na poziomie klas I - VI z oddziałami przedszkolnymi. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że przekształcenie szkół jest tak skonstruowane aby nie 

likwidować szkół tylko ograniczyć koszty ich utrzymania. Ponadto dodał, że 

daje ono możliwość  pozostawienie dzieci najmłodszych najbliżej domu. 

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

równoznaczne z likwidacją przedszkola, ponieważ szkoła nie spełnia warunków 

na to. 

 

Inspektor ds. oświaty poinformował, że Rada Pedagogiczna pozytywnie 

zaopiniowała zamiar przekształcenia szkół, nikt z pracowników nie traci pracy, 

a utrzymanie szkoły filialnej jest o wiele niższe. 

 

Radna Magdalena Przybylak zapytała, czy nauka w tych szkołach będzie się 

odbywała w sposób zmianowy. 

 

Inspektor ds. oświaty odpowiedział, że nie będzie zmianowej nauki w tych 

szkołach. 

  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

wnioskował o wycofanie projektu uchwały w w/w sprawie z porządku 

najbliższej sesji. 

 

Za wycofaniem projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia SP  

w Wycisłowie głosowało 3 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania,  

10 radnych było przeciwnych. 

 

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu – Tomasz Pawlak prosił o przegłowanie opinii w/w projektu uchwały. 

 

Opinia:  
Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania, 1 radny był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 6 członków Komisji, 1 radny wstrzymał się od głosowania i nikt nie 

był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 4 członków Komisji, 1 radny wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 
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Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 7 członków Komisji, 2 radnych wstrzymało się od 

głosowania , 1 radny był przeciwny. 

 

h) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu. 

 

W tym punkcie nie prowadzono dyskusji. 

 

Opinia:  
Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, 1 radny wstrzymał się od głosowania, nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 6 członków Komisji, 1 radny wstrzymał się od głosowania i nikt nie 

był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 4 członków Komisji, 1 radny wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 7 członków Komisji, 3 radnych wstrzymało się od 

głosowania, nikt nie był przeciwny. 

 

 

i) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe            

odprowadzanie ścieków. 

 

Prezes BZWiK w Karolewie – Dorota Juskowiak wyjaśniła, że projekt uchwały 

został przygotowany na wniosek  Boreckiego Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Karolewie z dnia 14.10.2015 roku o zatwierdzenie 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Ceny i stawki zawarte w taryfach zostały skalkulowane na podstawie 

niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta  

i gminy Borek Wlkp. 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.     

 

  Rok 2015 

 

Rok 2016 Zmiana w % 
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1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody ze 

zbiorowych urządzeń 

wodociągowych dla gospodarstw 

domowych  

i podmiotów gospodarczych      

  

2,94 3,16 7,48 

2. Cena za 1 m3 wprowadzonych 

ścieków do zbiorowych urządzeń 

kanalizacyjnych - ścieki komunalne 

 

5,17 5,63 8,90 

3. Cena podstawowa za ścieki 

przemysłowe  

 

5,17 5,63 8,90 

4. opłata abonamentowa 

 

 

2,47 2,55 3,24 

 

 

Burmistrz poinformował, że zadaniem Gminy kanalizowanie gminy, do 2018 

roku musi być wybudowana kanalizacja Zalesia, ponieważ będą nałożone na 

Gminę ogromne kary pieniężne. 
 

Radny Tadeusz Ludwiczak stwierdził, że w oczyszczalni są olbrzymie koszty, 

studnie nie są wieczne. Radny  uważa, że podwyżka cen wody i kanalizacja jest 

zasadna  

 

Radny Michał Dopierała uważa, że woda dla rolników w szczególności jest 

wykorzystywana do pojenia zwierząt i jest zbyt droga. Radny wnioskował  

o ponowne skalkulowanie taryf za wodę, może uda się ją choć nieznacznie 

obniżyć. 

 

Komisje nie wydały opinii do w/w projektu uchwały. 

 

j) zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że zwiększa się dochody o kwotę 394.062 zł  

z tytułu: 

 wpływów z rożnych dochodów o kwotę – 4.200 zł,  

 za zajęcie pasa drogowego – 2.800 zł, 

 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 290 zł dotacji 

otrzymanej na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach 

przedszkolnych naszej gminy – 5.500 zł, 

a)  dotacji z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących – 6.000 zł, 

b)  dotacji z państwowych funduszy celowych (PFRON) – 374.172 zł 

c)  najmu i dzierżawy – 1.100 zł, 

Po zmianach dochody stanowią kwotę 28.266.246,61 zł. 

Zmiany po stronie wydatków dotyczą: 

 dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się wydatki  o kwotę 10.000 zł, 
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dz.757 zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł zaplanowanych na obsługę 

długu, dz. 801, rozdz. 80101, 80104, 80110, 80120,zmniejsza się wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dokonuje się przesunięć 

miedzy rozdziałami,  

    - w rozdz. 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł  - dotacja na pokrycie 

kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy, 

   -  w rozdz. 80113 zwiększa się wydatki o kwotę 12.339 zł na zakup usług 

(dowożenie uczniów do szkół), 

 dz.852, zmniejsza się wydatki o kwotę 45.000 zł, a zwiększa w rozdz. 85214  

o kwotę 6.000 zł z tytułu dotacji na zadania własne –wypłatę świadczeń, 

1. dz. 853, rozdz. 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 374.172 zł na 

dofinansowanie działalności  ZAZ (środki z PFRON) oraz na zadanie 

inwestycyjne „Rozbudowa ZAZ w Leonowie o kwotę 30.000 zł,  

 dz.854, rozdz. 85401 zmniejsza się wydatki o kwotę 9.650 zł, 

 

Wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim w rozdziałach 

60016,70005,90003, 90004, 92105, 92109,92695. 

Po zmianach wydatki planowane są na poziomie 27.811.590,51 zł. 

Po dokonanych zmianach zwiększyła się nadwyżka  budżetu na 2015 r o kwotę 

240.000 zł  i wynosi 454.656,10 zł. 

W 2015 rok nie planuje się  zaciągać kredytu długoterminowego. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia:  
Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny (nieob. radny Zbigniew Maturski). 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie 

był przeciwny (nieob. radni Tomasz Szczepaniak oraz Przemysław Skowronek). 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 3 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny(nieob. radny Zbigniew Maturski). 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 8 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny(nieob. radni Tomasz Szczepaniak oraz 

Romuald Gawroński). 
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k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 

2015 – 2023. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w WPF są urealnieniem dochodów  

i wydatków w związku ze zmianami w budżecie Gminy Borek Wlkp. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia:  
Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny (nieob. radny Zbigniew Maturski). 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie 

był przeciwny (nieob. radni Tomasz Szczepaniak oraz Przemysław Skowronek). 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 3 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny(nieob. radny Zbigniew Maturski). 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 8 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny(nieob. radni Tomasz Szczepaniak oraz 

Romuald Gawroński). 

 

l) uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z wygospodarowaniem 

nadwyżki budżetu na 2015 rok pozwalającej uregulować spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów uchyla się uchwałę Nr X/52/2015 w tej 

sprawie. 

 

 Uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia:  
Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny (nieob. radny Zbigniew Maturski). 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie 

był przeciwny (nieob. radni Tomasz Szczepaniak oraz Przemysław Skowronek). 
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Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 3 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny(nieob. radny Zbigniew Maturski). 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 9 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny (nieob. radny Tomasz Szczepaniak) 

 

Ad.5. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 

Tomasz Pawlak oczytał pismo o wskazanie jednego przedstawiciela Rady 

Miejskiej do powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców 

Wielkopolskich. 

 

Do w/w komisji zaproponowano Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia, 

Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – 

Magdalenę Przybylak. 

Radna wyraziła zgodę na udział w tejże komisji. 

 

Następnie Burmistrz poinformował, że na rok 2016 nie będzie podwyżki 

podatku od nieruchomości, stawka podatku rolnego będzie znacznie niższa 

ponieważ GUS obniżył średnią cenę żyta do naliczania tego podatku. 

Poinformował także, że 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.  

Burmistrz przedstawił także sprawę budowy boiska sportowego-zadaszonego  

w Borku Wlkp., będzie budowane pełno-wymiarowe boisko, budynek socjalny 

przy boisku już jest budowany. 

 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad.6. Zakończenie. 

 

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodniczący 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak zakończył 

posiedzenie. 

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Komisji 

 

Wiesława Wójcik      Tomasz Pawlak  

 


