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Protokół nr 23/2016  

z posiedzenia wspólnego Komisji  

odbytego w dniu 04 październik 2016  roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.  

 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

Burmistrz Borku Wlkp. – Marek Rożek, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 

Zastępca Burmistrza – Jolanta Chudzińska, 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 

Inspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie opłatami 

komunalnymi – Kamila Tomaszewska 

- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ustalenie porządku posiedzenia. 

3. Prezentacja 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 Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu 

Gostyńskiego. 

 

Krzysztof Marzec – przedstawiciel SWPPG w Gostyniu poinformował,  że 

Stowarzyszenie świadczy standaryzowane usługi informacyjne, szkoleniowe  

i doradcze. 
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Od początku istnienia przedmiotem działalności Stowarzyszenia pozostaje: 

- tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości zwłaszcza mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw, 

- rozwój społeczno-gospodarczy, 

- wspieranie zatrudnienia, 

- działalność oświatowa, 

- działalność na rzecz obszarów wiejskich. 

Powyższe cele realizowane są poprzez działalność informacyjną, szkoleniową  

i doradczą biura Stowarzyszenia, skoncentrowaną na lokalnym rynku. 

Usługi Stowarzyszenia kierowane są przede wszystkim do sektora lokalnych 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających uruchomić 

działalność gospodarczą. 

Obecnie działalność SWPPG koncentruje się na usługach dla firm i starterów 

rozpoczynających działalność i w związku z tym w ramach struktur 

Stowarzyszenia wyodrębniono trzy wyspecjalizowane podmioty. Są to: 

- Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości - usługi dla firm, 

- Centrum Wspierania Biznesu - usługi dla mieszkańców gminy Gostyń, w tym: 

osób bezrobotnych i starterów, absolwentów i studentów, przedsiębiorców 

- Punkt Obsługi Pożyczkowej - pożyczki dla firm i starterów. 

Usługi świadczone w ramach oferty SWPPG są nieodpłatne.   

Korzystając z szerokiej oferty usługowej Stowarzyszenia mogą Państwo liczyć 

na: 

- kompleksowe wsparcie informacyjne, 

- wysoką jakość świadczonych usług oraz ich terminowość, 

- profesjonalizm ich świadczenia. 

 

W zakresie usług szkoleniowych stowarzyszenie organizuje i prowadzi szkolenia 

otwarte, za które nie są pobierane żadne opłaty, szkolenia  zamknięte na 

zamówienie klientów oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności 

zawodowe.  

Usługi doradcze polegają przede wszystkim na pomocy w przygotowaniu 

dokumentów niezbędnych do zakładania oraz sprawnego prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej.  

Prowadzony w stowarzyszeniu punkt obsługi pożyczkowej ma na celu ułatwienie 

dotarcia do środków finansowych tym osobom, które mają utrudniony dostęp do 

kredytu bankowego.  

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności świadczy również bezpłatne usługi 

informacyjne z zakresu możliwości uzyskania dofinansowania ze środków  

Funduszy Unii Europejskiej.  

 

 

Burmistrz zapytał jakie są opłaty. 

 

Krzysztof Marzec wyjaśnił, ze składka od mieszkańca wynosi 1,97 zł, ok 

15.000zł na rok  Gminy Borek Wlkp. 
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Radny Romuald Gawroński zapytał ile gmin nie przystąpiło do Stowarzyszenia. 

 

Krzysztof Marzec stwierdził, że Gmina Borek Wlkp. i Krobia. 

 

Radni nie podjęli decyzji w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia. 

 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

 

a) zmian budżetu i w budżecie na rok 2016 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie zmian budżetu. 

 

Radny Przemysław Skowronek wnioskował o modernizację ul. Słowackiego. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że drogi na osiedlach w Borku Wlkp. są w bardzo złym 

stanie. Dodał, że  od 2017 roku chcemy rozpocząć modernizację choćby po jednej 

ulicy na osiedlu, natomiast na Osiedlu 600 lecia należy choćby jednostronnie 

rozpocząć budowę chodnika. 

 

Radny Przemysław Skowronek wnioskował  o ustawienie znaku „zakaz 

parkowania” przy szkole do czasu ukończenia budowy parkingu. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli będzie przygotowana dokumentacja do końca marca 

przyszłego roku parking będzie ukończony. 

 

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  

5 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. 
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b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Powstańców Wielkopolskich 2” 

 

 

Burmistrz poinformował, że projekt uchwały dotyczy terenu o powierzchni ok. 

26,4 ha zlokalizowany w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Marii 

Konopnickiej, ul. Dworcowej i ul. Sportowej w Borku Wlkp. 

Głównym celem sporządzenia planu miejscowego jest dokonanie zmian 

wybranych ustaleń obowiązującego planu, poprzez określenie nowych sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy, w szczególności obszarów 

przeznaczonych pod tereny usług z zielenią urządzoną z  uwzględnieniem 

gruntów będących własnością gminy Borek Wlkp., a także dostosowanie zapisów 

planu do obowiązujących przepisów prawa. 

Ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej  

Borku Wlkp. z dnia 6 lutego 2003 r. oraz jego zmianami.  

 

Radny Marian Jańczak stwierdził, że wcześniejsze założenia były takie, aby ten 

rejon Borku Wlkp., były to „zielone płuca” miasta. 

 

Radny Michał Dopierała poparł stanowisko przedmówcy, jednak stwierdził, że 

wcześniej nikt nie wiedział, że będziemy mieli park miejski. 

 

Burmistrz dodał, że obecny właściciel parku wyraził zgodę, aby park był miejski. 

 

Następnie radny Marian Jańczak stwierdził, że czasy się zmieniają i należy 

przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla  „Powstańców Wielkopolskich  2”. 

 

 

Innych 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  

5 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. 
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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. 

 

c) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 

 

Burmistrz wyjaśnił, że przyjęcie przez Gminę Borek Wielkopolski 

przedmiotowych zadań, zapewni możliwość kompleksowego i spójnego 

realizowania usług w zakresie zimowego utrzymania sieci dróg na terenie gminy 

Borek Wlkp. 

 

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  

5 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. 

 

d) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Studziannie 

 

Burmistrz   wyjaśnił, że uchwała dotyczy sprzedaży działki 97/7 położonej  

w Studziannie.  Zamiar zbycia nieruchomości wynika z braku planów na 

zagospodarowanie  w/w działki. 

 

 

Uwag 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  

5 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) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Inspektor Urzędu Miejskiego - Kamila Tomaszewska wyjaśniła, że opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi była dotychczas płatna do ostatniego 

dnia każdego miesiąca. Mieszkańcy jednak często dokonywali opłat po terminie, 

co wiązało się z powstaniem zaległości. Powstała zaległość za dany miesiąc była 

podstawą, aby wysyłać upomnienia. 

 Koszt upomnienia wynosi 11,60 zł, a kwota opłaty za „odpady” np. 30,00 

zł miesięcznie. Jeżeli ktoś zapominał płacić co miesiąc, to z kwoty 360,00 zł, 

które musiałby zapłacić w ciągu roku, zrobiło się 499,20 zł (139,20 zł za same 

koszty upomnienia). 

 Można informować mieszkańców telefonicznie. Jednak zanim 

poinformowano wszystkich mieszkańców o zaległości i o tym, że jeżeli nie 

zapłacą, to otrzymają upomnienie, mijał kolejny miesiąc i powstawała następna 

zaległość. 

 Przy proponowanej zmianie pracownik będzie miał pełne dwa miesiące, 

aby poinformować wszystkich mieszkańców o zaległości (najczęściej ludzie nie 

płacą, bo zapominają) i nie wysyłać upomnienia. Jeżeli jednak dany mieszkaniec 

nie zapłaci, to koszty upomnienia będą mogły być naliczone tylko 6 razy w roku, 

a nie 12, czyli koszty wyniosą wówczas nie 139,20 zł rocznie lecz 69,60 zł. 

 Księgując opłatę niejednokrotnie dochodzi się do wniosku, że większość 

ludzi i tak płaci za 2 lub 3 miesiące od razu. 

 

Żadnych uwag 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  

5 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 

 

Inspektor Urzędu Miejskiego – Kamila Tomaszewska przedstawiła proponowane 

zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a mianowicie: 

- stawka w przypadku, gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny 

wynosi 11 zł miesięcznie na mieszkańca, 

-  stawka opłaty w przypadku, gdy mieszkaniec nie zbiera odpadów w sposób 

selektywny wynosi 18 zł miesięcznie na mieszkańca 

 

Radny Marian Jańczak zapytał co wpłynęło na taką podwyżkę. 

 

Kierownik referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski poinformował, 

że ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy systematycznie 

wzrasta, przez co należy przeznaczyć większą ilość pieniędzy na ich utylizację. 

Co więcej, w 2015 r. został ogłoszony przetarg na odbiór oraz transport odpadów 

komunalnych, obowiązujący od stycznia 2016r. Firma, która wygrała przetarg 

zaproponowała cenę wyższą o 50 % od ceny aktualnie obowiązującej. Mimo iż 

cena zwiększyła się, była to najkorzystniejsza oferta spośród tych, które 

wpłynęły. Ponadto od stycznia 2016 r. w Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Jarocinie obowiązują wyższe stawki za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych, co w połączeniu ze zwiększoną 

ilością odpadów oraz wyższą ceną za odbiór i transport generuje większe koszty 

poniesione przez Gminę. 
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska - Mirosław Twardowski dodał, że  

w 2015 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami były równe kosztom 

funkcjonowania systemu. Następnie dodał, że w 2016 roku o 20% wzrosła opłata 

odbioru odpadów „na bramie”, wzrosła także cena transportu o 50%.W obecnym 

roku Gmina dopłaci 1,40 zł miesięcznie na mieszkańca. 

Poinformował także, że w ościennych gminach  opłaty za odbiór odpadów 

wynoszą: 9,00 zł za segregowane i 15,00 zł za niesegregowane – przed 

podwyżkami. 

 

Burmistrz dodał, że szukamy rozwiązań, do 2017 roku mamy podpisane umowy, 

ale już na 2018 rok możemy zakupić swój samochód do zbierania odpadów, 

również dobrym rozwiązaniem jest większa segregacja odpadów. 

 

Radny Marian Jańczak stwierdził, że jest przeciwny tak drastycznym podwyżkom 

stawek za odbiór odpadów, wnioskował aby: 

- stawka w przypadku, gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny 

wynosiła 10 zł miesięcznie na mieszkańca, 

-  stawka opłaty w przypadku, gdy mieszkaniec nie zbiera odpadów w sposób 

selektywny wynosiła 20 zł miesięcznie na mieszkańca. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia do wniosku radnego Mariana Jańczaka:  

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  

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

przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania 

i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 8 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosowania, 

1radny był przeciwny. 
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g) udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na 

dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy 

Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie 

Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim 

 

Burmistrz poinformował, że pomoc finansowa w 2017 roku wyniesie 

13.225,74 zł. W Wielkopolsce funkcjonuje tylko jedna baza śmigłowcowa, 

umiejscowiona na poznańskiej Ławicy. Wychodząc naprzeciw potrzebie 

uzupełnienia luki w dostępie do świadczeń medycznych w postaci medycznych 

czynności ratunkowych wykonywanych przez Śmigłowce Służby Ratownictwa 

Medycznego, powstanie nowa baza, która promieniem operacyjnym obejmie 

obszar powiatu gostyńskiego. 

 

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  

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

przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 4 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, nikt nie wstrzymał się od głosowania 

i nikt nie był przeciwny. 

Nieobecny radny  Jacek Gałczyński. 

 

 

Ad.5. Wolne głosy i wnioski. 

 

Radny Michał Dopierała wnioskował o ustawienie koszy na śmieci przy 

świetlicach wiejskich. 

 

Obecny radny Jacek Gałczyński. 

 

Burmistrz stwierdził,  że kosze należy zakupić i odpady będą zbierane. 
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Radny Hubert Mazur wnioskował o budowę chodnika na ul. Jaraczewskiej  

w kierunku Jaraczewa. 

 

Burmistrz stwierdził, ze zna temat, chętnie założyłby wszędzie chodniki, jednak  

z czegoś trzeba zrezygnować. Ponadto dodał, że w 2018 roku jest szansa na 

budowę w/w chodnika. 

 

Innych uwag 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 

 

 


