
Protokół  Nr XL/2017
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 22 listopada 2017 roku
w godz. od 1500 do 1550

W  sesji  uczestniczyło  14  radnych (ustawowo  15  radnych)  -  lista  obecności  stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (nieobecny radny Tomasz Szczepaniak). 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Burmistrz – Marek Rożek
Zastępca Burmistrza – Jolanta Chudzińska,
Skarbik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Dyrektor ZS w Borku Wlkp. – Elżbieta Figielek,
Dyrektor ZS w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska,
Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – Marlena Kowalska 
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 13 radnych,  co stanowi quorum, przy którym
Rada  może  obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały  (nieobecni  radni:  Tomasz
Szczepaniak, Zbigniew Maturski oraz Magdalena Przybylak).

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Powstańców Wielkopol-
skich 2”,

b) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,

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

d) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania   
 i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze   
 z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
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psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat oraz trybu ich pobierania,

e) zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok.

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski. 

10.Zakończenie.

W tym punkcie Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak wniósł o wprowadzenie do porządku
sesji  projektu  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa
Oddział  Terenowy  w  Poznaniu  działki  nr  164/3  wraz  z  infrastrukturą  w  postaci  studni
głębinowej z wyposażeniem.

Po czym zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie 
przyjęcia zgłoszonego wniosku.

Za przyjęciem zgłoszonego wniosku głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pkt 7 porządku sesji po wprowadzonej zmianie.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

Podpunkty od a)      do   e)  - bez zmian

f)  przejęcia  od  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  Oddział  Terenowy  w  Poznaniu
działki nr 164/3 wraz z infrastrukturą w postaci studni głębinowej z wyposażeniem.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku sesji.
Uwag  nie  zgłoszono.  Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie
przedstawionego porządku sesji po wprowadzonej zmianie.
Za  przyjęciem  porządku  sesji  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  i  nikt  nie
wstrzymał się od głosowania.

Ad.3. Przyjęcie protokołu  z XXXIX 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.

Strona 2 z 7



Za przyjęciem protokołu z XXXIX sesji Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Radny Maciej Biskup przedstawił w/w sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu.

Żadnych pytań nie zgłoszono
Obecna radna Magdalena Przybylak.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz – Marek Rożek, stanowi ono załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Obecny radny Zbigniew Maturski.

Ad. 6. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęło zapytanie radnego Michała Dopierały dotycząca
 stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Powstańców Wielko-
polskich 2”

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały 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.
Komisja 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 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XL/ 240/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr
6 do niniejszego protokołu.
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b) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały 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.
Komisja 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 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XL/ 241 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr
7 do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący  Rady –odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały 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.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.

Radny Michał Dopierała wnioskował o dodatkowe uzasadnienie projektu zmian dla gości.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław Twardowski  wyjaśnił,  że  zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu  selektywnego  zbierania  wybranych  frakcji  odpadów  oraz  zgodnie  z  ustawą  
o  samorządzie  gminnym  i  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku,  w gminach  należy
wprowadzić zmiany w celu dostosowania przepisów na terenie gminy do obowiązujących  
w kraju, głównie do zapisu odbioru odpadów biodegradowalnych.
W  Regulaminie  określono  wielkość  pojemnika  (od  60  –  240  l.)  w  zależności  od
zapotrzebowania  w  danej  posesji.  Kolor  pojemnika  ma  być  brązowy  z  napisem  BIO.  
W pojemnik każdy zaopatruje się indywidualnie i na własny koszt. W Regulaminie określono
także  częstotliwość  odbioru:  w  okresie  podwyższonych  temperatur  tj.  od  kwietnia  do
października 2 razy w tygodniu, od października do kwietnia co najmniej 1 raz w tygodniu.
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W Regulaminie określono także co można wrzucać do pojemnika. Jeśli ktoś ma nadwyżkę
może wywieść na Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów na ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp. 
Nasza  gmina  jest  w  większości  gminą  wiejską,  w  związku  z  powyższym  większość
mieszkańców  zadeklarowało  zagospodarowanie  odpadów  biodegradalnych  we  własnym
zakresie.

Radny Damian Florczyk zapytał czy osoby nie prowadzące selektywnego zbierania odpadów 
muszą zaopatrzyć się w jeszcze jeden pojemnik.

Kierownik Referatu – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że osoby, które segregują mają 
zabezpieczony ich odbiór, natomiast osoby, które nie segregują – dla nich jest odbiór bez 
zmian.

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński wyjaśnił, że osoby nie prowadzące 
selektywnego zbioru odpadów, bioodpady mogą dostarczyć do Punktu Selektywnego Odbioru
Odpadów w Borku Wlkp.

Innych pytań 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 XL/ 242 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr
8 do niniejszego protokołu.

d)  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania   
i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze   
z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat oraz trybu ich pobierania

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały 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.
Komisja 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 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XL/ 243 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr
9 do niniejszego protokołu.
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e) zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok

Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały.
Uzasadnienie do projektu uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały 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.
Komisja 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 XL/ 244 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr
10 do niniejszego protokołu.

f) przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Poznaniu działki nr 164/3 wraz z infrastrukturą w postaci studni głębinowej 
z wyposażeniem

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem  uchwały  i  poprosił  o  Burmistrza  o  przedstawienie  uzasadnienia  do  projektu
uchwały.

Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na przekazanie tej działki zgodę
musi wyrazić Minister oraz konserwator zabytków, ponieważ jest to strefa archeologiczna.
Sprawa najprawdopodobniej potrwa do stycznia przyszłego roku, wówczas[ zostanie podjęta
kolejna uchwała. Burmistrz dodał także, że o wodę wielkich obaw nie ma, jednak ze względu
na to, że planujemy rozwój naszej gminy, będziemy potrzebować również odpowiednie ilości
wody, dlatego podjęcie uchwały jest zasadne.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała Nr XL/ 245 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr
11 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  odpowiedź  na  interpelację  radnego  Michała  Dopierały
złożoną na XXXIX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 października 2017 roku,
stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Radny  Michał  Dopierała  poinformował,  że  otrzymał  odpowiedz  negatywną  
z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie w sprawie wybudowania ścieżki
pieszo – jezdnej z Leonowa do cmentarza w Borku Wlkp.

Następnie Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Michała Dopierały dotyczące
wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Szosa Jaraczewska w trzech miejscach.

Burmistrz wyjaśnił, że w tym rejonie został przedłużony chodnik i na wiosnę przy ogólnym
malowaniu zostaną wyznaczenie przejścia dla pieszych – pasy, o ile przepisy będą pozwalały.

Innych zapytań nie było.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski. 

W tym punkcie  Burmistrz  wyjaśnił  sprawę dotyczącą  kanalizacji  sanitarnej  w Karolewie.
Poinformował, że otrzymał zapewnienie, że w obecnym stanie ta kanalizacja jest bezpieczna,
jednak  wiosną  zostaną  wszystkie  odcinki  zbadane  poprzez  wprowadzenie  kamery.  
W miejscach, gdzie będzie istniało jakiekolwiek zagrożenie, odcinkami będzie wymieniana.
Ponadto  Burmistrz  poinformował,  że  do  planu  inwestycyjnego  ENEI  na  lata  2018-2022
wszedł główny punkt zasilania na terenie gminy Borek Wlkp., co oznacza koniec kłopotów 
z prądów na terenie naszej gminy, które miały miejsce do tej pory. Budowa trwa do dwóch
lat,  ale  już  rozpoczęło  się  przygotowywanie  dokumentacji.  Będzie  to  odcinek  spinający
Gostyń, Borek Wlkp., Książ i wcina się w linę Śrem, Środa Wlkp. w razie awarii z jednej
strony będzie zasilanie z drugiej.

Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za bardzo pozytywne wiadomości.

Ad. 10. Zakończenie.

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

     Protokołowała                                    Przewodniczący Rady

    Wiesława Wójcik            Andrzej Kubiak
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