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Protokół  Nr XVIII/2015 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 03 grudnia 2015 roku 

w godz. od 1500 do 1530
 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) 

 -  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz – Marek Rożek, 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Władysław Hałas, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk,  

Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska, 

oraz sołtysi– 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. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borek Wlkp. na lata 2015 –2020. 

4. Zakończenie.  
 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 

 

Ad. 3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borek Wlkp. na lata 2015 –2020. 
 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

poinformował, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, 

którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie efektywności energetycznej, 

zwiększenie poziomu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, jak 



 
Str.2 /3 

również redukcja emisji gazów cieplarnianych. Czynności te w konsekwencji 

mają służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza 

oraz zmniejszenie kosztów energii. Kluczowym elementem Planu jest 

wyznaczanie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną 

wizję Gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie  

z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

 

Plan składa się z dwóch zasadniczych części: inwentaryzacji emisji gazów 

cieplarnianych z terenu gminy Borek Wlkp., opierającej się na zużyciu energii  

i paliw na terenie gminy oraz planu działań, w którym wskazano działania 

przewidziane do realizacji w latach 2015-2020 przyczyniające się do poprawy 

efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Borek Wlkp., jej 

podmiotom oraz mieszkańcom pozyskać fundusze unijne na działania takie jak: 

termomodernizacja budynków, czyli wdrażanie inwestycji w zakresie 

Odnawialnych Źródeł Energii.  
 

Radny Romuald Gawroński zapytał, czy podjęcie tej uchwały ograniczy 

mieszkańcom naszej gminy ogrzewanie mieszkań węglem i czy przewiduje się 

dopłatę do osób, które ogrzewają swoje budynki gazem. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że Gmina będzie dążyć do 

ograniczenia palenia węglem, jednak w tym planie nie ma takiego zakazu. 

Burmistrz poinformował, że w każdej chwili Rada Miejska może podjąć 

uchwałę o dopłacie dla osób ogrzewających domy gazem. 

 

Żadnych 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 XVIII/ 102 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

W tym punkcie Burmistrz poprosił radnych o wypełnienie ankiet celem 

aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Borek Wlkp. 

 

Ponadto Burmistrz poinformował o przetargu na odbiór odpadów komunalnych. 

Dnia 2 grudnia br nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na odbiór i transport 

odpadów komunalnych z terenu gminy Borek Wlkp. Udział wzięły dwie firmy: 

Eko-skórtex Gizałki sp. z o.o. oraz ZGO-NOVA Jarocin. Pierwsza z firm 

zaoferowała kwotę 161,05 zł brutto zarówno za tonę śmieci zmieszanych jak  

i segregowanych. Druga z firm zaproponowała 247,32 zł brutto za odbiór  

i transport tony odpadów zmieszanych oraz 739,80 zł za tonę odpadów 

segregowanych. Burmistrz dodał, że będzie kontrolowana ilość produkowanych 
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odpadów na terenie naszej gminy, gdyż jeżeli ich ilość mocno wzrośnie, to 

stawka opłaty pobieranej od mieszkańców może być podwyższona. 

 

 

Ad. 4. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady Andrzej Kubiak zakończył XVIII sesję Rady Miejskiej 

Borku Wlkp.  

 

 

     Protokołowała                                  Przewodniczący Rady 

 


