
Protokół  Nr XLIV/2018
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 28 marca 2018 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,
Skarbik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik MGOPS – Dorota Dutkowiak,
Kierownik Referatu Ochrony  Środowiska Architektury i Gospodarki Gruntami – Mirosław
Twardowski
Młodszy brygadier PSP w Gostyniu- Michał Pohl
Podinspektor KP Policji w Gostyniu- Ireneusz Rolnik,
Redaktor „Życia 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.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.

4. Analiza  sytuacji  przeciwpożarowej  na  terenie  powiatu  gostyńskiego  

z  uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2017 roku.

5. Informacja  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie  powiatu

gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2017 roku.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017 rok.

8. Sprawozdanie  z  działalności  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  

w Borku Wlkp. za 2017 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
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10.Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

11.Zapytania i interpelacje radnych.

12.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) podziału  Gminy  Borek  Wlkp.  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

b) podziału Gminy Borek Wlkp. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

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

d) przejęcia  od  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  nieruchomości  stanowiącej
działkę o nr ewid. 164/3 wraz z infrastrukturą,

e) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Leonowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy 
Borek Wlkp.,

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

g) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018,

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2018 – 2024.

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

Następnie na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady wniósł o wprowadzenie do porządku
sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcia umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w/w wniosku.

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

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji po zmianie.

Punkty od 1 – 11    bez zmian
pkt 12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

Podpunkty a i e również bez zmian 

f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia umowy dzierżawy
w trybie bezprzetargowym,
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g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018,

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2018 – 2024.

Podpunkty od 13 – 15 bez zmian

Nie zgłoszono żadnych uwag do przedstawionego porządku sesji.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie porządku sesji po 
wprowadzonej zmianie.

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

Ad.3. Przyjęcie protokołu  z XLIII 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 XLIII 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 2017 roku.

Powyższe sprawozdanie złożył młodszy brygadier Michał Pohl.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu

gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2017 roku.

Sprawozdanie  przedstawił  inspektor  Powiatowej  Komendy Policji  w Gostyniu  –  Ireneusz

Rolnik.

Radny Michał Dopierała zwrócił uwagę, że Borek Wlkp., to nie tylko Rynek i „babcie”, które

nie chodzą po pasach i dostają mandaty, a przy cmentarzu i na krajówce gdzie samochody

jeżdżą  z  dużą  prędkością,  to  nie  ma  policji.  Ponadto  radny  zwrócił  uwagę,  że  

w przedstawionym sprawozdaniu nie było nic wspomniane o narkotykach.

Ireneusz Rolnik wyjaśnił,  że  nie  ma  zagrożeń narkotykowych.  Ponadto  poinformował,  że

policja przyjeżdża  do Borku Wlkp. w dni, w które jest najwięcej zagrożeń, a mandaty dla
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pieszych  nieprzechodzących  po  pasach  muszą  być  wystawiane  ponieważ  pouczenia  nie

skutkują.

Następnie radny Damian Florczyk wnioskował o wyjaśnienie, co to jest za akcja „policjant

nieumundurowany,  bez  kamizelki,  w  nieoznakowanym  samochodzie  i  typowo

ukierunkowany na pieszego nie przechodzącego po pasach, natomiast nie zwracają uwagi na

samochody nie przepuszczające pieszych na pasach”.

Ireneusz  Rolnik  poinformował,  że  sprawę  przekaże  w  Komendzie  Powiatowej  Policji  

w Gostyniu. Jednak dodał, że policja musi reagować, ponieważ kierowcy zgłaszają, że piesi

nie chodzą po pasach, a piesi na kierowców.

Radny Marian Jańczak stwierdził,  że  rozumie,  iż  na drodze musi  być  „porządek”,  jednak

osobom starszym trudno jest czasem się poruszać i wybierają najkrótsza drogę do sklepu,

niestety nie po pasach. Radny apelował o więcej wyrozumiałości dla tych osób.

Radny Zbigniew Maturski  poinformował,  że  widział  nieoznakowany samochód  policyjny,

który był bez świateł i z zapalonym silnikiem.  

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad.6.  Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za

2017 rok.

Sprawozdanie  zostało  złożone  przez  Pełnomocnika  Burmistrza  ds.  Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Jolantę Majchrzak, stanowi załącznik nr 5 do

niniejszego protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017 rok.

Powyższe sprawozdanie zostało złożone przez przewodniczącą Zespołu – Dorotę Dutkowiak,

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.8.  Sprawozdanie  z  działalności  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  

w Borku Wlkp. za 2017 rok.
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Sprawozdanie z działalności złożyła Kierownik MGOPS w Borku Wlkp.- Dorota Dutkowiak, 

stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Nikt uwag nie zgłosił.

Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie przedstawił radny Maciej Biskup, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

Ad.10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz – Marek Rożek, stanowi ono załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

Ad. 11. Zapytania i interpelacje radnych.

Radny Michał Dopierała złożył:
 1)    zapytanie w sprawie złożenia wniosku na remonty dróg,
 2)  interpelację  dotyczącą  ograniczenia  prędkości  pojazdów  powyżej  5  ton  na  
ul. Konopnickiej w Borku Wlkp. 

Ad. 12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) podziału  Gminy  Borek  Wlkp.  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały.

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

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – opinia 
pozytywna.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania
Prawa i Porządku Publicznego – Damian Florczyk – 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 XLIV/ 272/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu.
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b) podziału  Gminy  Borek  Wlkp.  na  stałe  obwody  głosowania,  ustalenia  ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecny radny Michał Dopierała).
Uchwała Nr XLIV/ 273/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 11 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.
Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecny radny Michał Dopierała).
Uchwała Nr XLIV/ 274/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu.

d)  przejęcia  od Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa nieruchomości  stanowiącej
działkę o nr ewid. 164/3 wraz z infrastrukturą

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.
Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecny radny Michał Dopierała).
Uchwała Nr XLIV/ 275/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu.
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e) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Leonowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy 
Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.
Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecny radny Michał Dopierała).
Uchwała Nr XLIV/ 276/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 14 do niniejszego protokołu.

f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia umowy 
dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.
Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecny radny Michał Dopierała).
Uchwała Nr XLIV/ 277/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 15 do niniejszego protokołu.

g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.
Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecny radny Michał Dopierała).
Uchwała Nr XLIV/ 278/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 16 do niniejszego protokołu.

h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2018

Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.
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Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.
Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecny radny Michał Dopierała).
Uchwała Nr XLIV/ 279/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 17 do niniejszego protokołu.

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2018 – 2024

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt uchwały.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.
Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecny radny Michał Dopierała).
Uchwała Nr XLIV/ 280/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik
nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

1) Zapytanie radnego Michała Dopierały. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  Rządowy  Program  na  rzecz  Rozwoju  oraz  Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej  Infrastruktury Drogowej na 2018 rok,  jest  to nowy
program i czekamy na ogłoszenie o naborze wniosków. Na realizację tego programu w 2018
r. dla Województwa Wielkopolskiego  budżet państwa przeznacza kwotę 40 mln zł i będzie
dotyczyć  budowy dróg,  na  które  już  jest  przygotowana  pełna  dokumentacja  techniczna  i
projektowa. Burmistrz dodał, że Gmina Borek Wlkp. złoży taki wniosek jak tylko się pojawi,
na  ulicę  Ks.  Kanonika  E.  Jęczkowskiego,  ponieważ  mamy  taką  dokumentację,
dofinansowanie na to zadanie wynosi od 60 do 80% kosztów realizacji zadania w zależności
od  dochodu  na  mieszkańca.  Następnie  Burmistrz  poinformował,  że  Gmina  będzie  się
przygotowywać na następne lata z innymi drogami.

2) Interpelacja rannego Michała Dopierały.

Burmistrz poinformował, że zgodnie z §37 ust.5 Statutu Gminy odpowiedz na interpelację
zostanie udzielona w formie pisemnej w terminie 21 dni.
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Ad. 14. Wolne głosy i wnioski. 

W  tym  punkcie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  wszyscy  radni  otrzymali
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, po czy zwrócił się do Komisji Rewizyjnej 
o szczegółowe przeanalizowanie w/w sprawozdania i sporządzenie wniosku do Regionalnej
Izby  Obrachunkowej  o  wyrażenie  opinii  o  realizacji  budżetu  za  2017  rok  i  udzielenie
absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Następnie Burmistrz poruszył sprawę uciążliwości śmieci, poinformował, że przy drodze od
obwodnicy w kierunku Jeżewa jest najwięcej śmieci, droga jest 3-4 razy w roku sprzątana.
Burmistrz  poinformował,  że o zaśmiecanie  są podejrzani  przedsiębiorcy,  ponieważ muszą
dodatkowo płacić za odbiór śmieci. Ponadto stwierdził, że śmieci będą przeglądane i Gmina
przymierza się do założenia „fotopułapek”.

Radny Romuald Gawroński wnioskował do Burmistrza o odciążenie Spółdzielni „Pomocna
Dłoń” z pracami, ponieważ w Karolewie też są prace do wykonania.

Burmistrz poinformował, że Spółdzielnia ma bardzo dużo zleceń, rośnie tempo prac, co za
tym idzie ma się dobrze finansowo.

Radny  Tomasz  Szczepaniak  wnioskował  o  ustawienie  znaku  „ustąp  pierwszeństwa”  na
wjeździe  z  ulicy przy dworcu na ulicę Dworcową.  Ponadto radny wnioskował o remont  
ul. Szkolnej, która jest zdewastowana.

Burmistrz poinformował, że sprawa znaku zostanie rozeznana, natomiast chodnik przy ulicy
Szkolnej został zrujnowany przez parkujące tam samochody, a stan asfaltu na tej drodze jest
taki, że trzeba zrobić cały nowy wraz z reorganizacją. Burmistrz dodał, że już zostało zlecone
wykonanie projektu organizacji  ruchu na ulicy Szkolnej. Chodnik zostanie wyremontowany 
i będą ustawione barierki uniemożliwiające wjazd samochodów na chodnik. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Gruntami – Mirosław Twardowski
poinformował,  że  Urząd  Miejski  w  Borku  Wlkp.  w  porozumieniu  z  Wielkopolskim
Stowarzyszeniem Przyrodniczym Borek  zaprasza  do  wzięcia  udziału  w  akcji  wiosennego
sadzenia młodych drzew na terenie naszej gminy.
W związku z powyższym zwracamy się  do  wszystkich  mieszkańców gminy,  którzy chcą
posadzić drzewa na swojej posesji do wpisania się na załączonej liście z podaniem gatunku 
i  ilości  drzew.  Sadzonki  te  możemy  nieodpłatnie  pozyskać  z Nadleśnictwa  
w Piaskach. Po upływie 3 lat od posadzenia komisja składająca się z przedstawiciela Gminy 
i Stowarzyszenia Przyrodniczego Borek oceni stan i kondycję posadzonych drzew tych osób
które wyrażą chęć wzięcia udziału w konkursie.   Za najładniejsze z nich przewidziane są
nagrody.
Akcja ta ma celu zadrzewienie wszystkich wolnych miejsc i nieużytków znajdujących się na
naszych  działkach.  Może  to  w  jakimś  stopniu  zrekompensuje  skutki  nawałnicy  z  dnia  
11 sierpnia 2017 r.  Gmina Borek Wlkp.,  w bieżącym roku, również zwiększy nasadzenia:
zarówno w parkach, jak i w pasach przydrożnych.
Chcemy, aby jak najwięcej drzew pojawiało się w naszym otoczeniu, dlatego do współpracy
w akcji zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy. 

Burmistrz  poinformował,  że na Rynku w Borku Wlkp. zostało wycięte  kilka drzew, które
były suche, a w ich miejsce będą nowe nasadzenia, będzie więcej krzewów i kwiatów.
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Radny  Zbigniew  Maturski  zapytał  czy  z  firmą,  która  odbiera  śmieci  jest  wszystko  
w porządku, ponieważ mieli spóźnienie z odbiorem odpadów. 

Radny Damian  Florczyk  zapytał  czy w parku w Karolewie  będą wycinane  pochylone  po
wichurze drzewa i korzenie.

Mirosław Twardowski wyjaśnił,  że drzewa na które mieliśmy zezwolenie zostały wycięte,
.korzenie będą wyrywane, teren parku zostanie uprzątnięty. 

Następnie Burmistrz  wyjaśnił, że firma, która wygrywa przetarg na odbiór odpadów sama
organizuje prace i odbiór odpadów.

Mirosław Twardowski poinformował, że czasem firma odbierająca odpady spóźni się o dobę.
Jednak  na  dzień  dzisiejszy  jest  odbiór  tak  zorganizowany,  że  jeśli  nie  zdążą  odebrać  
w tygodniu, to nie mają wolnych sobót. 

Burmistrz dodał także, że w 2017 roku w znacznym stopniu przekroczyliśmy normy odpadów
segregowanych,  w związku z powyższym nie  musimy podwyższać  odpłatności  za  odbiór
odpadów.

Ad. 15. Zakończenie.

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

Protokołowała                                                Przewodniczący Rady
 
Wiesława Wójcik                         Andrzej Kubiak
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