
Protokół  Nr XLVIII/2018
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 16 sierpnia 2018 roku
w godz. od 1600 do 1715

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

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Burmistrz – Marek Rożek
Skarbik Gminy – Mirosława Kozłowska
WKU Leszno - mjr Przemysław Madzia 
Redaktor „Życia Gostynia” – Agata Fajczyk
Redaktor „Gostyn24” – Jarosław Jędrkowiak
– 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 14 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 XLVII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja na temat formowania jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Wielkopolsce 

ze szczególnym uwzględnieniem regionu leszczyńskiego.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia  maksymalnej  liczby  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz

zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy

Borek Wlkp.,

b) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Borek Wlkp.,

c) wyrażenia  woli  utworzenia Stowarzyszenia  Samorządów Południowo – Zachodniej
Wielkopolski  „Samorząd  dla  zrównoważonego  rozwoju”  i  przystąpienia  do
Stowarzyszenia Gminy Borek Wlkp.,

d) udzielenia  odpowiedzi  na  wezwanie  do  usunięcia  naruszenia  interesu  prawnego  
przedsiębiorstw  gazowniczych  w  uchwale  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
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e) zmian budżetu i w budżecie na 2018 rok,

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

9. Opinia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Wolne głosy i wnioski. 
12.  Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady na wniosek Burmistrza prosił o wycofanie pkt.8. d) projekt
uchwały w sprawie  udzielenia  odpowiedzi  na  wezwanie  do  usunięcia  naruszenia  interesu
prawnego przedsiębiorstw gazowniczych w uchwale Rady Miejskiej  Borku Wlkp. sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, a wprowadzenie
(pkt 8. d) projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019.

Nikt w tej sprawie uwag nie zgłosił.  Po czym Przewodniczący Rady zarządził  głosowanie
zgłoszonego wniosku.

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 

Następnie Przewodniczący Rady  zarządził głosowanie  porządku sesji po wprowadzonej 
zmianie.
Za przyjęciem porządku sesji głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku sesji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu  z XLVII 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 XLVII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Informacja na temat formowania jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej 
w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu leszczyńskiego.

W tym punkcie głos zabrał  mjr Przemysław Madzia, szef wydziału rekrutacji Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Lesznie. Przekazał  informacje dotyczące tworzenia jednostek wojsk
obrony terytorialnej  w regionie,  a  szczególnie  125.  batalionu piechoty lekkiej  w Lesznie.
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Zwrócił się jednocześnie do radnych i obecnych na sesji sołtysów z prośbą o przekazanie tych
informacji mieszkańcom gminy oraz odpowiadał na pytania uczestników sesji dotyczących
warunków pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Zainteresowanym służbą wojskową pole-
cał kontakt telefoniczny z WKU w Lesznie, na strony internetowe  lub bezpośrednio do mjr
Przemysława Madzi.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych powiatowych.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz – Marek Rożek, stanowi ono załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

Ad. 7. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.
 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a)  ustalenia  maksymalnej  liczby  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy

Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały, w pierwszej kolejności prosił o opinie Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – opinia 
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XLVIII/  300  /2018  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Borek Wlkp.
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Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak zapytał radnych czy ma być czytany cały
Regulamin w w/w sprawie.

14 radnych głosowało za nieczytaniem w całości projektu uchwały w sprawie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały,
w pierwszej kolejności prosił o opinie Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – opinia 
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XLVIII/  301  /2018  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c)  wyrażenia woli  utworzenia Stowarzyszenia  Samorządów Południowo – Zachodniej
Wielkopolski  „Samorząd  dla  zrównoważonego  rozwoju”  i  przystąpienia  do
Stowarzyszenia Gminy Borek wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały, w pierwszej kolejności prosił o opinie Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – opinia 
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 3 radnych wstrzymało 
się od głosowania. 
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Uchwała  Nr  XLVIII/  302  /2018  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d)  przyjęcia  od Powiatu  Gostyńskiego  zadań  w zakresie  zimowego  utrzymania  dróg
powiatowych w sezonie 2018/2019

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały, w pierwszej kolejności prosił o opinie Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – opinia 
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania. 
Uchwała  Nr  XLVIII/  303  /2018  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) zmian budżetu i w budżecie na 2018 rok

Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał 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 Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – opinia 
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – 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  XLVIII/  304/2018  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2018– 2024
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Wiceprzewodniczący  Rady – Romuald Gawroński odczytał projekt uchwały.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Po czym Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak otworzył  dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Dopierała – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski – opinia 
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak – opinia 
pozytywna.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się 
od głosowania (nieobecni radni: Marian Jańczak oraz Tadeusz Ludwiczak).

Uchwała  Nr  XLVIII/  305/2018  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w  w/w  sprawie  stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Opinia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Obecny radny Tadeusz Ludwiczak
Burmistrz poinformował, że działka o nr ewidencyjnym 20 położona jest w Borku Wlkp. przy
ul. Głosiny (na wylocie miasta).  Posiada powierzchnię 7, 5688 ha z czego 2/3 zajmują użytki 
klasy IIIb a 1/3 użytki klasy IVa. Obecnie działka użytkowana jest rolniczo jako pole uprawne
z czego część zajęta jest przez zabudowania gospodarcze z budynkiem mieszkalnym.
Ze względu na powierzchnię działki, rodzaj użytków gruntowych, planowaną inwestycję a 
także konieczność uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze, przepisy dotyczące ustalenia warunków zabudowy nie mają tutaj zastosowania.
Biorąc powyższe pod uwagę właściciel gruntu zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie 
miejscowego planu w celu wyodrębnienia działek pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wraz z drogami.
Uchwałę dotycząca sporządzenia Miejscowego planu podejmuje rada gminy, która powinna 
wziąć pod uwagę obecny stan zagospodarowania terenów objętych przez miejscowe plany 
o podobnym rodzaju inwestycji.
Na terenie naszej gminy obecnie obowiązują dwa miejscowe plany dotyczące zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej:

– osiedle „Powstańców Wielkopolskich 2” o powierzchni 26,4 ha

– osiedle „Jaraczewska” o powierzchni 6,9 ha

Największe zainteresowanie budzi osiedle „Powstańców Wlkp.”, które obecnie zabudowane 
jest w 10%. Zadaniem Gminy Borek Wlkp. jest zabezpieczenie środków finansowych na 
wykup terenów pod drogi, ich budowę i utrzymanie, nasadzenia zieleni, podział gruntów 
gminnych i ich wycena.
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Osiedle „Jaraczewska” potrzebuje również podobnych nakładów finansowych w takim 
samym celu. Na dzień dzisiejszy „czeka w kolejce”  gdyż środki finansowe jakimi dysponuje 
Gmina nie są wystarczające na równoczesne przeprowadzenie inwestycji na osiedlu 
„Jaraczewska” i „Powstańców Wlkp. 2”
Ponadto na terenie gminy Borek Wlkp. opracowane są inne miejscowe plany jak:
– „Borek – Trzecianów” - pow. 50 ha ( pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych)
– „Jeżewska” - pow. 15,7 ha (lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych.)
– „Frasunek” - pow. 7,5 ha (pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów)
– „Jeżewo – tereny sportowe” - pow. 2,5 ha ( pod  lokalizacje terenów sportu i rekreacji 

oraz parkingu. )
– „Jeżewo – tereny rekreacyjne” - o pow. 14,4 ha - ( pod tereny sportu i rekreacji wraz z 

drogą publiczną).
Każdy z w/w miejscowych planów potrzebuje nakładów finansowych na wykup terenów pod 
drogi i ich budowę.
Ponadto opracowanie nowego planu wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z jego 
opracowaniem przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wydzielane drogi Gmina 
musiałaby wykupić i pobudować. Jednakże patrząc na obecny procent zabudowy 
mieszkaniowej na  terenach miejscowych planów, należy stwierdzić, że takich obszarów nie 
brakuje.

Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał.
Za wydaniem odmownej decyzji w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Borek  Wlkp.  głosowało  13  radnych,  nikt  nie
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marian Jańczak).

Ad. 10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, zapytań również nie zgłoszono.

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski. 

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił pismo Polskiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Poznaniu  - pismo dot. wezwania do usunięcia
naruszenia interesu prawnego przedsiębiorstw gazowniczych  w uchwale nr 
XXXVIII/232/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  przepis  uzależniający  skuteczne  wniesienie  skargi  do  sądu
administracyjnego od uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia został wykreślony i nie
obowiązuje od 1 czerwca 2017 roku. W związku z powyższym brak jest podstawy prawnej do
udzielenia odpowiedzi na wskazane wezwanie. Ponadto w § 2 w/w uchwały brak jest zapisów
o  stosowaniu  preferencyjnej  stawki  dla  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  oraz
urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Taki zapis istnieje ale w § 3 uchwały.

W tej sprawie nikt głosu nie zabrał.
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Radni poparli stanowisko Burmistrza.
Po  czym  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie.  Za  przekazaniem  w/w  odpowiedzi
Polskiej  Spółce  Gazownictwa  sp.  z  o.o.  w Poznaniu  głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Następnie radny Michał Dopierała ponowił wniosek dotyczący zmiany organizacji ruchu na
ulicy Konopnickiej i Dworcowej w Borku Wlkp. 

Burmistrz wyjaśnił, że projekt regulacji ruchu na ulicy Konopnickiej i odcinku nowej drogi
Dworcowej (od stacji PKP do ul. Głosiny) wpłynął do Gminy Borek Wlkp. Po wprowadzeniu
poprawek dot.  ustawienia  znaku zakazu  wjazdu pojazdów powyżej  5  ton,  który musi  się
znaleźć przed zjazdem do „starych GS”, odesłaliśmy do Powiatu Gostyńskiego.

Radny  Marian  Jańczak  proponował  jeszcze  jedną  poprawkę,  a  mianowicie  na  
ul.  Konopnickiej  powinien  być  znak  zakazu  wjazdu   dla  ciężkiego  sprzętu  rolniczego,
ponieważ podczas mijania z innym pojazdem ciężki sprzęt musi wjechać na chodnik.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  szybciej  będzie  jeśli  znaki  będą  ustawione,  a  później  naniesiemy
poprawkę dotyczącą znaku ograniczenia wjazdu dla ciężkiego sprzętu rolniczego. 
Dalej  Burmistrz  wyjaśnił,  że  50% mieszkańców ul.  Dworcowej jest  za uporządkowaniem
ruchu  na  tej  ulicy,  natomiast  50%  jest  przeciwko.  Burmistrz  proponował  następujące
rozwiązanie  – ul.  Dworcowa dwukierunkowa do szkoły,  od szkoły do ul.  Mickiewicza  –
jednokierunkowa i dalej dwukierunkowa.

Radny  Tomasz  Szczepaniak  potwierdził,  że  projekt  był  omawiany  z  mieszkańcami  ul.
Dworcowej i zdania są podzielone. Ponadto poinformował, że przejazd ul. Zdzieską również
należy do niebezpiecznych.

Burmistrz stwierdził, że mieszkańcy ul. Zdzieskiej mają trochę utrudnioną sytuację, ponieważ
nie mają dojazdów do posesji z innej strony. Jeżeli poprawi się kondycja finansowa Gminy,
zostanie pociągnięta droga (choćby tłuczniowa) i będzie dojazd do posesji dla mieszkańców
ul.  Zdzieskiej.  Natomiast  prawie  wszyscy  mieszkańcy  ul.  Dworcowej  mają  dojazd  od  
ul.  Mickiewicza  i  ul.  Sportowej,  a przy posesjach stawiają po dwa samochody,  a później
zgłaszają, że jest problem z poruszaniem się na tej ulicy. Burmistrz dodał, że ul. Dworcowa
jest drogą powiatową i  do Powiatu należy zarządzanie tą  drogą, Gmina może tylko pisać
prośby o nowe regulacje na tych drogach.

Przewodniczący Rady uważa, że należy taki wniosek skierować do Powiatu.

Burmistrz wyjaśnił, że wnioski można pisać, jednak większość mieszkańców powinna się pod
nimi podpisać.

Radny  Tadeusz  Ludwiczak  uważa,  że  mieszkańcy  ul.  Zdzieskiej  nie  mają  problemu  
z poruszaniem się na tej ulicy, największy problem ma mieszkaniec Skokowa.

Radny Michał Dopierała poinformował, że samochody są parkowane na ul. Zdzieskiej nawet
na dwóch ciągłych liniach. Radny stwierdził, że przedstawia wniosek grupy mieszkańców, nie
swój własny.

Burmistrz zapytał, czy jest wniosek Rady, aby wystosować pismo do władz powiatowych  
i wojewódzkich o wprowadzenie regulacji na tych ulicach.
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Radni stwierdzili, że nie ma takiego wniosku.

Wiceprzewodniczący  Rady   Romuald  Gawroński  poinformował,  że  w  Karolewie  zostały
pobudowane nowe trzy parkingi, będą budowane kolejne i tak jest za mało, ponieważ  każda
rodzina ma po kilka samochodów, ale tego się nie da „zatrzymać”. 

Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  najwyżej  zostanie  powołana  w tej  sprawie  stosowna
komisja, która sprawę rozezna i wystosuje odpowiedni wniosek.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad. 12. Zakończenie.

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

 
Wiesława Wójcik                         Andrzej Kubiak
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