
Protokół  Nr XXXII/2017
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 23 marca 2017 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,
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu – Krzysztof Wróblewski,
Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. – Piotr Jankowski,
Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu – Tomasz Banaszak,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,
Kierownik Referatu OŚGG – Mirosław Twardowski,
Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Elżbieta Figielek,
Dyrektor  Zespołu  Szkół,  Szkoła  Podstawowa  i  Gimnazjum  w  Zimnowodzie  –  Barbara
Krzekotowska,
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Renata Matelska,
Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk, 
Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska,
oraz pracownicy UM w Borku Wlkp. i 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.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
4. Analiza sytuacji przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego 

z  uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2016 roku.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2016 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2016 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku 

Wlkp. za 2016 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
10.Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
11.Zapytania i interpelacje radnych.
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12.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
b) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp., 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.

13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
14. Wolne głosy i wnioski. 
15.  Zakończenie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku sesji.

Burmistrz  - zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku sesji projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dolsk a Gminą 
Borek Wielkopolski w sprawie przejęcia przez Gminę Borek Wielkopolski realizacji zadania
publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom 
zamieszkałym w miejscowości Brześnica i Orliniec należących do Gminy Dolsk, w Szkole 
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. wchodzącej w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim. 

Innych uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek sesji po wprowadzonej zmianie.

Pkt- y    od 1  do 11 bez zmian

12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dolsk 

a Gminą Borek Wielkopolski w sprawie przejęcia przez Gminę Borek Wielkopolski 
realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania 
i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Brześnica i Orliniec należących do 
Gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej 
im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim. 

b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp., 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.

Pkty od 13 do 15 również bez zmian.
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Przewodniczący Rady zarządził głosowanie porządku sesji po zmianie.

Za przyjęciem porządku sesji z wprowadzoną zmianą  głosowało 15 radnych, nikt nie był 
przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu  z XXXI 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 XXXI sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad. 4. Analiza sytuacji przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego 
z  uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2016 roku.

Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu – Tomasz Banaszak przedstawił powyższą 
analizę, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego. protokołu.

Radny – Michał Dopierała zapytał co się stanie z  ciężkim wozem bojowym, który został 
zastąpiony nowym.

Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu wyjaśnił, że na stanie są teraz dwa wozy. Czasokres 
ich użytkowania jest 15 lat. Stary był wyprodukowany w 2007 roku czyli ma 10 lat i jeszcze 5
lat może być w użytkowaniu w jednostkach Państwowych Straży Pożarnej i prawdopodobnie 
decyzją komendanta wojewódzkiego bądź na szczeblu ministerstwa będzie przesunięty do 
innej jednostki ratowniczo – gaśniczej. Nie zapadły jeszcze żadne decyzje w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński zapytał czy jest kategoryczny zakaz 
wypalania traw.

Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu wyjaśnił, że przepisy o ochronie przeciwpożarowej 
mówią, że spalanie pozostałości roślinnych można zaliczyć do ognia otwartego i tę sprawę 
regulują stosowne przepisy: ma się to odbywać w sposób kontrolowany, należy zapewnić 
bezpieczeństwo i obsługę cały czas, można też taki zamiar zgłosić do PSP, aby nie było 
fałszywych alarmów. Dodał także, że ustawa o ochronie środowiska stanowi całkowity zakaz 
wypalania traw.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 
gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2016 roku.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu – Krzysztof Wróblewski 
przedstawił sprawozdanie w w/w sprawie, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał ile kradzieży zostało zgłoszonych w 2016 roku. 

Strona 3 z 9



I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu wyjaśniał, że w 2016 roku 
zanotowano mniej kradzieży niż w latach poprzednich. Są prowadzone działania prewencyjne
aby zapobiec tym zdarzeniem. 

Następnie Przewodniczący Rady prosił o wyjaśnienie ile kradzieży samochodów zostało 
zgłoszonych  na terenie Powiatu Gostyńskiego.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu wyjaśniał, że na terenie powiatu 
były trzy zgłoszone zdarzenia, były to busy. Grupa przestępcza, która zajmowała się tą 
działalnością została zatrzymana. Jednak na terenie ościennych gmin ta działalność 
przestępcza trwa. Są prowadzone działania prewencyjne aby ograniczać tego rodzaju 
działalność przestępczą.

Przewodniczący Rady stwierdził, że parę lat temu zmniejszono ilość posterunków na terenie 
powiatu, obejmują obecnie dwie gminy (Borek Wlkp. i Pogorzelę). Zapytał, czy są 
prowadzone jakieś działania aby to zmienić.

Krzysztof Wróblewski poinformował, że są przywracane posterunki, które wcześniej 
likwidowano. Jednak jeśli są gminy bezpieczne to nie ma wznowienia posterunku, tylko tam 
gdzie jest wzrost przestępczości. Gminy mogą na swój koszt również utworzyć posterunek.

Innych pytań nie zgłoszono.

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 
2016 rok.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – Jolanta Majchrzak przedstawiła w/w sprawozdanie, które stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.

Pytań nie zgłoszono.

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016 rok.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Dorota Dutkowiak przedstawiła 
sprawozdanie z działalności za rok 2016, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Uwag nie zgłoszono.
 

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Borku Wlkp. za 2016 rok.

 Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak przedstawiła w/w sprawozdanie,
które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radny Marian Jańczak stwierdził, że Kierownik MGOPS przedstawiła bardzo szczegółowe
sprawozdanie z setkami, cyfr, które nie jesteśmy wstanie zapamiętać. Ponadto poinformował,
że „rządzący” w kampanii mówili, że ani jedno dziecko nie zostanie zabrane rodzinie, jak to
się dzieje, ponieważ słyszałem, że u nas się tak stało.
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Kierownik  MGOPS  zapytała,  gdzie  mają  być  dzieci  jeśli  rodzice  piją,  a  leczenie  
w  placówkach  nie  przynosi  żadnych  rezultatów.  Rodzice  odmawiają  leczenia.  W  tych
rodzinach był zatrudniony asystent rodziny, kurator. O odebraniu dzieci nie decyduje MGOPS
tylko sąd po przeprowadzeniu szczegółowych badań. Ponadto dodała, że odebranie dzieci nie
jest na stałe, jeśli tyko rodzice zrobią coś od siebie dzieci wrócą do rodziny.

Radny Michał Dopierała zapytał czy po wprowadzeniu Programu 500+ zmniejszyła się ilość
wniosków na różnego rodzaju zasiłki.

Kierownik MGOPS  wyjaśniła, że jest to trudno stwierdzić. Środki z w/w program nie liczą
się do żadnych dochodów i rodziny, które potrzebują to korzystają również z innych środków.
Mniej  dzieci  korzysta  obecnie z  dożywiania.  Z pomocy MGOPS korzysta  obecnie więcej
osób  starszych,  które  mają  duże  wydatki  na  leki,  opał,  samotnie  mieszkają  i  mają  małe
świadczenia  rentowe czy emerytalne.

Burmistrz  podkreślił,  że  dużym  problemem  są  zaległości  alimentów,  które  wynoszą   
400 tyś. zł.

Radny Tadeusz Ludwiczak zapytał  czy osoby, które nie płacą alimentów to faktycznie te,
których  nie stać na to, czy nie chcą i płaca np. po 50 zł miesięcznie. 

Burmistrz wyjaśnił, że sprawa nie jest taka prosta, chcieliśmy zatrudnić adwokata w tym celu,
jednak  po  drodze  po  te  środki  byłby  adwokat  i  komornik.  Osoby,  które  nie  płacą  są  to
najczęściej  te,  które  nie  mają  tych  pieniędzy.  MGOPS  prosi  te  osoby  o  choć  drobne
miesięczne wpłaty,  Kierownik MGOPS wykonuje bardzo dużą pracę w tym zakresie. 

Innych pytań nie zgłoszono.

Ad.9. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

W/w sprawozdanie nie zostało złożone, ponieważ radni powiatowi byli nieobecni.

Ad.10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz - Marek Rożek, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.

Ponadto  Burmistrz  przedstawił  informację  na  temat  przygotowań  do  remontu  drogi  
na ul. Zdzieskiej w Borku Wlkp.
1) w 2017 r. – przetarg na dokumentację (kanalizacja, chodnik i  nowa nawierzchnia)
2) w 2018 r. lub 2019r.  wykonanie

Radny Marian Jańczak poinformował, że w ul. Zdzieskiej jest również „slaby gaz.”

Burmistrz wyjaśnił, że zwróci na to uwagę.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad. 11. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.
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Ad. 12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dolsk 
a Gminą Borek Wielkopolski w sprawie przejęcia przez Gminę Borek 
Wielkopolski realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu 
kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości 
Brześnica i Orliniec należących do Gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej 
im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim. 

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecny radny Tomasz Pawlak oraz Jacek Gałczyński). 
Uchwała Nr XXXII/ 201 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecny radny Tomasz Pawlak oraz Jacek Gałczyński). 
Uchwała Nr XXXII/ 202 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący   Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  odczytał  projekt  uchwały  wraz  
z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Kierownik Referatu OŚGG – Mirosław Twardowski przedstawił wydatki związane 
z zapobieganiem bezdomności zwierząt, które wynoszą 45 tys. zł. 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecny radny Tomasz Pawlak oraz Jacek Gałczyński). 
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Uchwała Nr XXXII/ 203 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący   Rady  –  Romuald  Gawroński  odczytał  projekt  uchwały  wraz  
z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Radna Róża Jędrosz zapytała, czy Gmina opracuje ulotkę dla mieszkańców w tej sprawie.

Mirosław Twardowski wyjaśnił, że takie ulotki już są przygotowane.

Radny Marian Jańczak stwierdził, że  białe szkło wrzuca do kolorowego szkła, ze względu na
fakt, że ma ich bardzo mało i nie będzie stawiał dodatkowego stojaka.

Mirosław Twardowski  wyjaśnił,  że  na ulotkach jest  szczegółowo opisane  jak segregować
odpady.  Ponadto  prosił  o  wykreślenie  w   par.  16  pkt  6  „odpady  znajdujące  się  poza
pojemnikami nie będą odbierane” – zapis nie może być.

Burmistrz  poinformował,  że  Kazimiera  Szymczak  –  mieszkanka  ul.  Zdzieskiej  
w Borku Wlkp. proponowała rozdać ulotki za potwierdzeniem odbioru i to jest dobry pomysł,
ponieważ  nikt nie powie, że nie otrzymał, a sama zadeklarowała roznieść je na ul. Zdzieskiej.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się
od głosowania (nieobecny radny Tomasz Pawlak oraz Jacek Gałczyński). 
Uchwała  Nr  XXXII/  204  /2017  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski. 

Burmistrz poinformował, że są czynione starania o ul. Zdzieską i Koźmińską. Nie znaczy to,
że  zostawiamy  ul.  Dworcową.  Powiat  dokłada  200  tyś  na  remont  tej  drogi.  Odbyło  się
spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg w Gostyniu. Wstępnie zobowiązałem
się,  że  Gmina  będzie  partycypowała  w kosztach  remontu  w 2018 roku,  w drugim etapie
remontu tej drogi w określonym zakresie. Ponadto Burmistrz przedstawił kolejność remontu
dróg powiatowych, które zostały przedstawione w Starostwie Powiatowym:
rok 2017  - Strumiany, jeżeli będzie przetarg poniżej kwoty, która jest zaplanowana to będzie

rozpoczęty remont drogi w Siedmiorogowie Pierwszym – Karolew, 
rok 2018  - ul. Dworcowa, i dokończenie Siedmiorogów Pierwszy – Karolew
rok 2019 – Bruczków,
rok  2020  –  2021  –  przemiennie  –  Bruczków  –  Leonów  -   Cielmice  lub  Siedmiorogów

Pierwszy – Wygoda – Zalesie – Dąbrówka,
rok 2022 – Borek Wlkp. – Jeżewo – Jawory – Wycisłowo.
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Później Zimnowoda – Siedmiorogów Drugi – Siedmiorogów Pierwszy – przez Leonów.
Na bieżąco łatanie dziur, my również w każdym budżecie musimy przewidywać środki na
dofinansowanie remontu dróg powiatowych.
Ponadto Burmistrz poinformował, że, drogi powiatowe na naszym terenie w stosunku do dróg
w innych gminach wyglądają całkiem nieźle.
Burmistrz poinformował, że kanalizacja w Zimnowodzie powoli dobiega końca, może uda się
w  tym  roku  wykonać  Cielmice.  W  roku  2018-19  można  robić  Goginin,  Leonów  
i Bolesławów. W roku 2020 -21 musi być kanalizacja Zalesia.

Przewodniczący Rady podsumował, że dobrze zrobiona droga powinna wytrzymać nie 7 lat, 
a 17 czy 20 lat. Dodał, że ostatni raz dywanik asfaltowy na drodze powiatowej Dąbrówka –
Zimnowoda był położony w lipcu 1989 roku. Łatanie dziur powoduje to, że w ciągu roku czy
wcześniej  się  odnawia  i  robi  się  coraz  większa.  Podziękował  Burmistrzowi  za  plany  
w związku z remontem dróg powiatowych.

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński wnioskował o załatanie dziury w drodze
przy  posesji  pana  Wojtkowiaka  w Karolewie  27,  na  nowej  obwodnicy,  która  jest  bardzo
niebezpieczna.

Burmistrz stwierdził, że nie tylko jest tam wyrwa jest wiele do zrobienia również na naszych
drogach np. do obwodnicy, jak również pobocza dróg koło zakładu Mróza. Podbudowa tych
dróg nie  była  dostosowana  do tak  ciężkiego  transportu.  W tym  roku planujemy remonty
całych połaci tych dróg.

Radny Przemysław Skowronek zapytał, czy jest określony termin, kiedy Powiat rozpocznie
remonty tych dróg.

Kierownik  Referatu  OŚGG –  Mirosław Twardowski  wyjaśnił,  że  Dyrektor  Powiatowego
Zarządu Dróg poinformował, że „idą do nas”, obecnie trwają remonty dróg koło Koszkowa 
i Wycisłowa dalej Bruczków i Leonów.

Przewodniczący  Rady  wnioskował  o  zwrócenie  uwagi  Zarządowi  Dróg  
na temat sposobu łatania dziur np. między Dąbrówką, a Zalesiem wykonanie jednostronnie.

Mirosław Twardowski  poinformował,  że zaprosimy ich na posiedzenie  Komisji,  aby nam
wszystko wyjaśnili.

Burmistrz potwierdził,  że zostanie zorganizowane posiedzenie komisji, na które zaprosimy
Dyrektora  Zarządu  Dróg  w  Gostyniu  i  wówczas  wszystkie  wnioski  będzie  można
przedstawić. Ponadto Burmistrz dodał, że takie sytuacje będą miały tak długo miejsce, dopóki
nie będą całe połacie dróg wymieniane. 

Następnie Burmistrz poinformował, że siłownia już została zamontowana, dodał, że chciałby
aby tam była wyłożona kostka brukowa i posadzono tuje z obydwu stron. Obok będzie plac
zabaw, a dalej będzie młody park, w którym już p. Twardowski rozpoczął nasadzenia zgodnie
z projektem, do maja już powinno wszystko być zrobione.

Radny Przemysław Skowronek wnioskował o nasadzenia drzew miododajnych takich jaki
lipa czy akacja.

Wiceprzewodniczący  Tomasz  Szczepaniak  poinformował,  że  mieszkańcy  zgłaszają,  że
bardzo wcześnie zapalają się lamy już o 15.00 w niektórych miejscach.
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Burmistrz wyjaśnił, że lampy są ustawione „na zmierzch”, nie da się tego zmienić, w ostatnim
czasie  miały  miejsce  jedna  czy  dwie  awarie,  które  zostały  zgłoszone,  poza  tym  jeśli
energetyka zmienia jedną żarówkę muszą świecić wszystkie lampy.

Radny Marian Jańczak poinformował, że w Jeżewie czas włączenia lamp sam się przestawił
np. po burzy.

Mirosław  Twardowski  poinformował,  że  w  obecnym  roku  jest  zaplanowane  nasadzenie
młodych lip przy drodze z Bruczkowa do Skokowa. Z Powiatu pozyskaliśmy 400 drzew:
grad, brzoza, olcha, dąb czerwony i buk.

Ad. 15. Zakończenie.

W  związku  z  wyczerpaniem   porządku  obrad  oraz  brakiem  innych  głosów
Przewodniczący Rady Andrzej Kubiak zakończył XXXII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

     Protokołowała                               Przewodniczący Rady

    Wiesława Wójcik         Andrzej Kubiak
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