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Protokół  Nr XXVIII/2016 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 06 października 2016 roku 

w godz. od 1600 do 1840
 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) -  lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz – Marek Rożek, 

Zastępca Burmistrza – Jolanta Chudzińska, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 

Kierownik Referatu ds. Rozwoju i Inwestycji – Joanna Krajewska, 

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – Marlena 

Kowalska, 

Prezes Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń” – Edyta Dopierała, 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Renata Matelska, 

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. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady wniósł o wprowadzenie projektu uchwały 

w sprawie:  

 

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, który został omówiony na posiedzeniu 

wspólnym Komisji. 

 

oraz sprawozdanie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017. 
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Innych wniosków nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 

przedstawił porządek sesji po wprowadzonej zmianie: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej. 

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

6. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017. 

7. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) 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, 

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Powstańców Wielkopolskich 2”, 

c) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017, 

d) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Studziannie, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, 

g) zmian budżetu i w budżecie na rok 2016. 

 

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Wolne głosy i wnioski.  

11. Zakończenie.       

 

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

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

 

Radni Powiatu – nieobecni. 

 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

 

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz - Marek Rożek, stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ponadto Kierownik Referatu ds. Dróg i Inwestycji Joanna Krajewska 

poinformowała o otwarciu ofert na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową 

Przedszkola Samorządowego w Karolewie – wykonanie robót budowlanych 

wraz z ich finansowaniem na zasadzie cesji – wykupu wierzytelności”.  

 

Wpłynęły dwie oferty: 

1. Sport Halls s.c. M. Adamczak, R. Słaba ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 

Wrocław, cena 2.487.987,27 zł brutto, gwarancja 60 m-cy, 

2. Zakład Usługowo – Remontowy Idziaszek Sp. z o.o. Nowe Miasto nad Wartą, 

cena 2.177.107,50 zł brutto, gwarancja 84 m-ce.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad złożonym sprawozdaniem. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

 

Ad.6. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 

Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania 

placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017. 

 

W/w sprawozdanie złożyła Przewodnicząca tejże Komisji – Magdalena 

Przybylak, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7. Zapytania i interpelacje radnych. 
 

Nie wpłynęła żadna interpelacja. 

Zapytania też nie zgłoszono. 
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Ad. 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) 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 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady 

Tomasz Szczepaniak. 

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 

Pawlak – opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – 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 XXVIII/ 167 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Powstańców Wielkopolskich 2” 

 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Romuald Gawroński. 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem, w pierwszej kolejność poprosił przewodniczących poszczególnych 

komisji o przedstawienie swoich opinii. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 

Pawlak – opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna. 



 
Str.5 
/12/13 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

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

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XXVIII/ 168 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

c) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 

Pawlak – opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

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

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XXVIII/ 169 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

d) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Studziannie 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

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

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XXVIII/ 170 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

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

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XXVIII/ 171 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna. 

 

Następnie Przewodniczący Rady wnioskował o przedstawienie uzasadnienia 

projektu podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Burmistrz wskazał Inspektor Urzędu Miejskiego Kamilę Tomaszewską  

o przedstawienie uzasadnienia. 

 

Inspektor wyjaśniła, że 87% mieszkańców segreguje odpady. W roku 2016 

wpływy z opłaty oraz wydatki z nią związane nie bilansują się, przez co 

brakujące pieniądze należało dopłacić z budżetu Gminy. Jest to spowodowane 

między innymi tym, iż 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. 

 

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% oraz ilość odpadów.  

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 

podwyżką, a wszystkie Gminy „przymierzają się” do wzrostu kwoty za odbiór 

odpadów.  

 

Burmistrz stwierdził, że my proponujemy podwyżkę na 10,00 zł, natomiast inne 

gminy mają 9,00 zł przed podwyżką. Dodał, że jako mieszkańcy musimy 

nauczyć się dobrze selekcjonować odpady. Ponadto stwierdził, że jeżeli 

zwiększy się ilość odpadów to tej ceny nie uda się utrzymać i w czerwcu lub 
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lipcu będzie musiał wystąpić do Rady o kolejną podwyżkę. Burmistrz dodał, że 

musimy lepiej selekcjonować odpady komunalne. Pół roku temu dołożyliśmy 

50.000zł, dziś Skarbnik Gminy również będzie wnioskowała o kolejne 50.000zł, 

łącznie dokładamy w 2016 roku 100.000zł. 

 

Radny Tomasz Szczepaniak stwierdził, że dofinansowanie w wysokości 

100.000zł jest bardzo dużo. Ponadto dodał, że wyższa cena za niesegregowane 

odpady jest chyb dobra, ponieważ mieszkańcom musi się opłacać segregować. 

 

Radny Marian Jańczak wnioskował o zwrócenie uwagi na wielkość worków do 

segregowania, ponieważ jedne są za długie, a inne za krótkie i nie pasują do 

stojaków. Ponadto radny uważa, że nie powinno być kolejnej podwyżki za 

odbiór odpadów w czerwcu. Radny stwierdził, że zwiększenie odpadów jest na 

pewnie w zimie, ponieważ mieszkańcy mają popiół, a później jest o wiele mniej. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że będziemy dążyć do szerszego porozumienia z ZGO. 

Ponadto dodał, że Gmina Jarocin ma odrębne kubły na popiół i my zmierzamy 

w tym kierunku. 

 

Radny Romuald Gawroński zapytał czy jest możliwość oddzielenia się od  

Eko Skórtexu, który systematycznie podnosi nam ceny o 50%, może nasz zakład 

gospodarczy kupi samochód i będzie odbierał odpady. 

 

Radny Michał Dopierała zgłosił wątpliwości do uzasadnienia projektu uchwały 

„Podwyższenie wysokości stawek opłaty pozwoli dostosować wpływy z opłat 

do faktycznych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w gminie Borek Wlkp. w roku 2017 i w latach następnych.”  

Radny uważa, że powinno być zapisane tylko „w roku 2017”, ponieważ my nie 

wiemy co będzie dalej. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że uwaga jest słuszna jednak radni podejmują  uchwałę,  

a uzasadnienie nie jest wiążące, można je zmienić. Ponadto dodał, że Gmina nie 

ma wpływu na przetarg na odbiór oraz transport odpadów komunalnych. 

Stwierdził, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywało "in house". To znaczy, 

że będzie można zlecić zadania własnym spółkom: BZWiK w Karolewie lub 

Spółdzielni „Pomocna Dłoń”. Przymierzamy się nawet do zakupu samochodu 

typu śmieciarka - to wydatek 100-150 tys. zł. Do selektywnej zbiórki 

wystarczyłby samochód typu Żuk. Problemem byłyby jedynie posesje 

niezamieszkałe, na które konieczne byłoby zlecenie przetargu, ale to też nie 

problem. 

 

 

 

Radny Damian Florczyk stwierdził, że w pełni rozumie konieczność podwyżki 

stawek za odbiór odpadów, jednak nie rozumie dlaczego tak bardzo dzielimy 
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społeczeństwo, ponieważ na posiedzeniu Komisji były przedstawione inne 

stawki tzn. 10,- zł dla segregowanych i 18,- zł dla niesegregowanych i po 

stosownych wyliczeniach bilans miał być równy „zero” i do tego projektu się 

przychyla. 

Radny dodał, że są głosy od mieszkańców, że podczas segregacji pojawia się 

plaga szczurów, panoszą się w garażach czy innych pomieszczeniach. Za chwilę 

usłyszę głosy ekologów, że segregować trzeba. Ale proszę przejść się 

wieczorem przez Borek czy inne miejscowości. I wtedy okaże się, gdzie odbywa 

się selekcja odpadów – w piecach i rowach. Są grupy mieszkańców, szczególnie 

młodych ludzi, które nie mają czasu segregować. Dodał, że nie każdy 

mieszkaniec ma możliwość segregacji odpadów.   

Radny wnioskował o uchwalenie  stawek, które były przedstawione na 

posiedzeniu Komisji tzn. 11,- zł – za segregowanie odpady i 18,- zł za 

niesegregowane.  

 

Burmistrz poinformował, że ma sporządzoną listę domostw w Borku Wlkp., 

które palą plastiki i stosowna ulotka ostrzegawcza będzie do nich dostarczona, 

to są pojedyncze domostwa, dwa lub trzy na jednej ulicy ale są. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że palenie plastików jest nie tylko w Borku Wlkp. 

w innych miejscowościach, także w Zalesiu. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że nie był jeszcze w innych miejscowościach.  

 

Radny Michał Dopierała uważa wniosek radnego Damiana Florczyka może ma 

sens, z tego tytułu, że przychodzi jesień i mieszkańcy będą prowadzić 

segregację plastików ale we własnym gospodarstwie.  

 

Radny Damian Florczyk zapytał skąd ten zwiększony tonaż odpadów 

komunalnych. Radny stwierdził, że jeden produkuje mniej odpadów, drugi 

więcej nawet przekracza tę określoną ilość i później odbywa się handel 

odpadami. Przy niektórych posesjach stoją także dodatkowe worki na odpady. 

Radny zapytał, czy te dodatkowe worki są doliczane jako tonaż do tych 60 czy 

80 litrów. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  - Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 

to nie jest tak, że jeden drugiemu podrzuca odpady, ponieważ każdy płaci za 

siebie określoną stawkę. Dopuszczamy dostawienie dodatkowych worków, 

ponieważ w danym miesiącu może się nagromadzić więcej odpadów i je 

odbieramy. 

 

Radny Marian Jańczak stwierdził, że mieszkańcy nie wiedzą, że opłata za odbiór 

odpadów komunalnych jest od mieszkańca i mogą wystawić tyle odpadów do 

odbioru ile mają. Radny dodał, że należy prowadzić większą edukację  

w społeczeństwie na temat gospodarki odpadami komunalnymi.  
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Burmistrz wyjaśnił, że wszystko jest określone w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta i gminy Borek Wlkp., tam jest zapisane 

że każdy właściciel posesji musi mieć kubeł nie mniejszy niż 40 litrów na osobę, 

czyli trzyosobowa rodzina 120 litrów, ale worki dodatkowe można mieć. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego 

Damiana Florczyka. 

 

Za ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 

11,- zł dla segregowanych  

18,- zł dla niesegregowanych  

głosowało 2 radnych, 11 radnych było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się 

od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie przedstawionego 

projektu uchwały: 

Za ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 

10,- zł dla segregowanych  

20,- zł dla niesegregowanych  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych było przeciwnych, nikt 

nie wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XXVIII/ 172 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

g) zmian budżetu i w budżecie na rok 2016 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym 

projektem i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna. 
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Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

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

wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała Nr XXVIII/ 173 /2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

Brak zapytań. 

 

Ad. 10. Wolne głosy i wnioski.  

 

W tym punkcie głos zabrał Burmistrz informując, że zgodnie z wnioskami 

radnych został przygotowany projekt organizacji ruchu drogowego na ulicy 

Dworcowej – od ul. Szkolnej w kierunku Jeżewa.   

 

Kierownik  Referatu ds. Rozwoju i Inwestycji – Joanna Krajewska 

zaprezentowała w/w projekt, który określa rotacyjne zakazy zatrzymywania się  

i postoju. Stwierdziła, że to jest koncepcja radnych „przelana na papier”. 

 

Następnie Burmistrz poinformował, została przedstawiona pewna koncepcja, 

która uwzględnia miejsca postojowe k/poczty - co najmniej jedno miejsce dla 

osoby niepełnosprawnej – i to popiera, natomiast resztę należy przemyśleć. 

Staraliśmy się utrzymać zasadę, że góra trzy samochody mogą stać obok siebie. 

Burmistrz wnioskował do radnych o szczegółowe przeanalizowanie sprawy, 

zrobić wizję lokalną. Dodał także, że koncepcja musi być zaopiniowana przez 

Komisję bezpieczeństwa.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że decyzja w tej sprawie będzie podejmowana 

na sesji planowanej w dniu 26 października br.  do tego czasu radni mają 

zastanowić się jak ostatecznie ma być przedstawiona organizacja ruchu  

ul. Dworcowej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński zwrócił się z wnioskiem do 

Komendanta Policji w sprawie częstszych kontroli policji w parku karolewskim, 

chociażby wieczorem w piątek czy sobotę. Ponadto wnioskował o ustawienie 

tam koszy na śmieci oraz oświetlenia. 

 

Kierownik Posterunku Policji – Robert Jankowski stwierdził, że na dzień 

dzisiejszy jest już znana sytuacja prawna parku i nie widzi problemu aby takie 

kontrole były odbywane przez policjantów. 
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Radny Marian Jańczak zapytał jakie to jest miejsce publiczne – park karolewski, 

ponieważ przy wejściu do parku od strony Karolewa jest ustawiona tablica 

„wejście tu grozi kalectwem lub śmiercią”. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że ten park jeszcze nie został oddany do użytku przez 

społeczeństwo, jeszcze tam trwają prace porządkowo – naprawcze. Te tabliczki 

będą zdjęte tylko muszą być ukończone wszystkie prace i park będzie 

bezpieczny. Ponadto park jest objęty ubezpieczeniem. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska dodał, że w parku wisiały gałęzie, 

było niebezpiecznie, w obecnym czasie tylko wstępnie jest uporządkowane, ale 

pracy jest jeszcze bardzo dużo. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że wszystko idzie w dobrym kierunku i wiosną 

park będzie gotowy do użytku. 

 

Następnie głos zabrała mieszkanka Karolewa – Wioleta Jańczak, która zaprosiła 

wszystkich obecnych na wykład nt. ochrony środowiska -  Marcina 

Popkiewicza, który odbędzie się w dniu 11 października br. w Gostyniu. 

 

Po czym Przewodniczący Rady odczytał pismo Samorządowego Funduszu 

Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w sprawie rezerwacji środków w budżecie 

Gminy na rok 2017 celem objęcia 5 udziałów w SFPK Sp. z o.o. 

 

Radny Marian Jańczak uważa, że decyzję w tej sprawie powinien zaproponować 

Burmistrz. Radny stwierdził, że SFPK Sp. z o.o. od wielu lat tylko wnioskuje  

o środki, a powinna sama się utrzymywać. Nie wiadomo ile osób z terenu gminy 

Borek Wlkp. obecnie korzysta z poręczenia przez w/w spółkę. 

 

Burmistrz uważa, że należy zakończyć nie tylko tę sprawę ale również drugą – 

współpracę z Powiatowym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu 

Gostyńskiego. Czasy się zmieniły, wcześniej miało to sens. Burmistrz 

stwierdził, że nie zamierza występować o żadne objęcie udziałów. Ponadto 

Burmistrz wnioskował do Rady o ustosunkowanie się do prezentacji PCWP 

Powiatu Gostyńskiego, ponieważ im również należy dać odpowiedz, lub 

zabezpieczyć środki w budżecie na 2017 rok. 

 

Radny Marian Jańczak dodał również, że można jeszcze sprawdzić sprawę ilości 

udziałów poszczególnych gmin, ponieważ we wcześniejszych latach było tak, że 

niektóre gminy miały jeden, dwa lub trzy udziały, a poręczenia były dla 

wszystkich równe. Radny stwierdził, że Powiat był również wcześniej 

udziałowcem, a Powiat obejmuje wszystkich mieszańców. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady poinformował również, że 20 października br. 

w Sułkowicach o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie nt. „Zagrożenia wynikające 

z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz zasady 

bioasekuracji” organizatorem jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu. 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował o terminie najbliższej sesji Rady – 

w dniu 26.10.br tj. środa,  oraz posiedzenie wspólne Komisji w dniu 25.10.br tj 

wtorek. 

 

Burmistrz przedstawił informację dotyczącą ZAZ w Leonowie - do budżetu 

wpłynęły dodatkowo kolejne środki na zakup sprzętu do ZAZ w wysokości 

137.000 zł, Gmina musi tylko wygospodarować pieniądze na VAT. 

Z tych środków została zakupiona szorowarka - maszyna do sprzątania dużych 

powierzchni, rotacyjna – do koszenia rowów, będzie również zakupiony magiel. 

Burmistrz ponadto poinformował, że  na dzień dzisiejszy ZAZ Leonów  bardzo 

dobrze prosperuje. 

 

Ad. 11. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady zakończył XXVIII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

 

     Protokołowała                                    Przewodniczący Rady 

 

    Wiesława Wójcik         Andrzej Kubiak 


