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mieszkaniec Wycisłowa nie ma podłączonych ścieków bytowych do kanalizacji 
burzowej. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że dalsza dyskusja na sesji nie ma sensu 
wobec powyższego zostanie skierowana w dniu 27 sierpnia br. Komisja Rady 
Miejskiej celem zapoznania się z obecnym stanem. 

 
 
 
Ad.10. Zakończenie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XI sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp.  
 
Protokołowała      Przewodniczący Rady 
 
Wiesława Wójcik     Roman Kręciołek 
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Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
 
W tym punkcie nikt głosu nie zabrał. 
 
 
Ad.9.Wolne głosy i wnioski.  
 
 Kazimiera Szymczak zam. Borek Wlkp. zwróciła uwagę na brak 
dyscypliny wśród radnych, w czasie obrad opuszczają salę, co wskazuje na brak 
poszanowania gości i wyborców. 
 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że uwaga jest słuszna i przeprowadzi 
rozmowy z radnymi w tym temacie. 
 

Następnie Eugeniusz Bindrowski – W-ce Starosta Powiatu poinformował, 
że w dniu 31 sierpnia br. w Gostyniu odbędą się wojewódzko – archidiecezjalne 
dożynki wielkopolskie. Wnioskował o powiadomienie mieszkańców gminy o 
utrudnieniach w komunikacji. 
 

Dalej Przewodniczący Rady przedstawił pismo Józefa Koniecznego zam. 
Wycisłowo dotyczące odcięcia ścieków od mieszkańców wsi, które płyną do 
rowu melioracyjnego, a stamtąd na jego łąkę. Przedstawił również wyniki badań 
wód pobranych z rowu melioracyjnego, wykonanych na zlecenie Józefa 
Koniecznego. 

 
Po czym udzielono głosu adresatowi pisma. 
 
Józef Konieczny wyjaśnił, że domaga się likwidacji  rowu 

melioracyjnego, którym płyną ścieki na jego łąkę zatruwając mu bydło i 
niszcząc glebę. Jako rozwiązanie  proponował przeprowadzenie kanalizacji w 
kierunku Wronin. Stwierdził, że pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Burmistrz 
są nieudolni i przyczyniają się do jego strat finansowych i moralnych.  

 
Burmistrz – Marian Jańczak wyjaśnił, że przedstawił rozwiązanie sprawy 

Józefowi Koniecznemu, jednak żadne rozwiązanie nie zadowala go. Dalej dodał, 
że po zapoznaniu się z wynikami badań potwierdzających fakt zanieczyszczenia 
wód rowu zostanie zobowiązana Komisja Rady do szczegółowego zbadania 
sprawy. 

 
Następnie Eugeniusz Bindrowski – Burmistrz Borku Wlkp. w czasach 

budowy kanalizacji burzowej we wsi Wycisłowo – stwierdził, że jest faktem, że 
nie dopełniono jednej formalności podczas budowy kanalizacji, a mianowicie 
nie zabroniono rolnikom podłączyć się do niej. Jednak na dzień dzisiejszy żaden 
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Nikt z  obecnych głosu nie zabrał, zatem przystąpiono do głosowania projektu 
uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecni radni j.w.). 
Uchwała Nr XI/ 81/ 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.8. Apel w sprawie: 
 
a) ograniczenia prędkości ruchu drogowego  do 40km/h na ul. Zdzieskiej 

oraz ul. Koźmińskiej w mieście Borek Wlkp. i w miejscowości 
Zimnowoda oraz    oznakowanie miejsca dla pieszych w miejscowości 
Zimnowoda. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt apelu w powyższej sprawie. Nikt z 
radnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego przegłosowano jego 
przyjęcie. 
 

Za podjęciem apelu głosowało 9 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania i  
nikt nie był przeciwny (nieobecni radni j.w.). 
Apel Nr XI/ 1/ 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu. 
 
b) ograniczenia prędkości ruchu drogowego  do 40km/h  w miejscowości 

Dąbrówka 
 

Przewodniczący Rady wnioskował o oddalenie powyższego apelu 
uzasadniając to tym, że jest to droga krajowa, po obydwu stronach drogi są 
zatoki, a dla bezpieczeństwa pieszych jest chodnik. 
 Radny – Mieczysław Dębowiak uważa, że apel w przedstawionej sprawie 
jest zasadny i należy go podjąć. 
 Eugeniusz Bindrowski – W-ce Starosta Powiatu Gostyńskiego uważa, że 
zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych w Dąbrówce jest, jednak proponował 
inne rozwiązanie, np. wprowadzenie sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla 
pieszych. 
 
Następnie przystąpiono do głosowania przyjęcia apelu. 
Za podjęciem apelu głosowało 8 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania i  
nikt nie był przeciwny (nieobecni radni j.w. oraz radny – Mieczysław 
Dębowiak). 
Apel Nr XI/ 2 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu. 
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Radny – Michał Dopierała prosił o wyjaśnienie, dlaczego projekt uchwały w 
przedstawionej sprawie wrócił do porządku dzisiejszej sesji, skoro nad 
wskazanym projektem dyskutowano w dniu  5 czerwca br. również  na sesji 
Rady Miejskiej i żaden radny nie głosował za przystąpieniem do wskazanego 
funduszu. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że mimo, iż przystąpienie Gminy do w/w 
funduszu budzi pewne zastrzeżenia,  jednak wszystkie gminy naszego powiatu 
przystąpiły, a my powinniśmy solidaryzować się z innymi gminami, dlatego 
sprawa wróciła ponownie pod obrady Rady. 

 
Burmistrz stwierdził, że środki przeznaczone jako udział w funduszu wrócą 

do Gminy w formie rekompensaty za zatrudnienie pracowników 
interwencyjnych z biura pracy. 

 
 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Mariusz Szczepaniak, 
Michał Dopierała oraz Marian Łuczak). 
Uchwała Nr XI/ 79 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 

 
i) utworzenia Związku Międzygminnego 
 

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
Burmistrz wyjaśnił, że z chwilą rejestracji Związku Międzygminnego zostanie 
uśpione Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich, jego zadania przejmie związek, 
który został powołany do określonego zadania. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Mariusz Szczepaniak, 
Michał Dopierała oraz Marian Łuczak). 
Uchwała Nr XI/ 80 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
j) przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego 
 
 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.  
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Za odsunięciem projektu z porządku obrad głosowało 11 radnych, nikt nie 

wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny. 
Wobec powyższego projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
 
 
f) zmiany uchwały Nr X/69/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę 
Borek Wlkp. 

 
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek  przedstawił projekt uchwały w 

powyższej sprawie. 
Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecny j.w.). 
Uchwała Nr XI/  77 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
g) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia 
pn. „Rozbudowa przemysłowo – komunalnej oczyszczalni ścieków dla 
miejscowości Borek Wlkp. w Karolewie”. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 

powyższej sprawie. 
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. W związku z powyższym 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecny j.w.). 
Uchwała Nr XI/  78 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
h)  przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. 

z o.o. w Gostyniu 
 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.  
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e) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 
 

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
Następnie radny – Kazimierz Banaś przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej 
dotyczące wątpliwości co do wyliczeń kosztów utrzymania hydroforni, wobec 
powyższego wnioskował o wyłączenie projektu uchwały z porządku sesji. 
 
 Wyjaśnień w tej sprawie udzielił dyrektor Miejsko Gminnego Zakładu 
Gospodarczego w Borku Wlkp. – Leszek Dajewski. Stwierdził, że woda jest 
dobrej jakości, natomiast stawka za wodę wynika z kosztów jakie są ponoszone. 
Do wykonania jest szereg koniecznych i kosztownych inwestycji. Jeśli radni nie 
wyrażą zgody na podwyżkę cen wody muszą dać dotacje. 
 
 Następnie Eugeniusz Bindrowski – zam. Borek Wlkp. uważa, że błędem 
było wystąpienie z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 
Strzelcach. Uważa, że instalacja wodociągowa i hydrofornie nie są obecnie 
odpowiednio zadbane, woda ma zbyt małe ciśnienie, a awarie są usuwane z 
opóźnieniem. Wnioskował o nie podwyższanie cen za wodę, ponieważ brak 
stosownego uzasadnienia. 
 

Burmistrz wyjaśnił, że MZWiK w Strzelcach cena wody jest wyższa niż 
proponowana przez nasz Zakład, do tego doliczana jest jeszcze opłata stała za 
wodomierz. Stwierdził również, że przy prowadzeniu inwestycji przez MZWiK 
Gmina musiała dokładać bardzo dużo środków. Od przejęcia wodociągów przez 
Gminę zostało wykonane dużo inwestycji, na wszystkich hydroforniach zostały 
zainstalowane agregaty, cała gmina została połączona w sieć, może być dziś 
zasilana  w wodę z każdej hydroforni w razie awarii. Zostało wykonane również 
szereg innych inwestycji. 
 

Przewodniczący Rady dodał, że przez cztery lata cena wody nie była 
podwyższana, inwestycje były jednak prowadzone. Dalej dodał, że błędem było 
brak podwyżek wody o kilka procent co roku. 

 
Następnie dyrektor MGZG w Borku Wlkp. poinformował, że na 

posiedzeniach Komisji Rady wypracowano stanowisko, jednak na sesji nie 
zostało przedstawione. 

 
W związku z wieloma uwagami do projektu uchwały w w/w sprawie 

Burmistrz wnioskował o oddalenie projektu z porządku obrad, celem 
szczegółowego przeanalizowania sprawy. 
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b) zaciągnięcia pożyczko pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecny j.w.). 
Uchwała Nr XI/  74 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Borku 

Wlkp. – Pana Mariusza Wasielewskiego 
 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił pisemne zrzeczenie 
się z funkcji radnego Rady Miejskiej Borku Wlkp. Mariusza Wasielewskiego 
oraz projekt uchwały w powyższej sprawie. 
Nikt z  obecnych głosu nie zabrał, zatem przystąpiono do głosowania projektu 
uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 3 radnych wstrzymało się od 
głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecny j.w.). 
Uchwała Nr XI/  75 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
d) powołania zespołu opiniodawczego o zgłoszonych  kandydatach na 

ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu 
 

Przewodniczący Rady  wyjaśnił, że na posiedzeniach Komisji Rady 
proponowano, aby w skład w/w  zespołu weszli przewodniczący 
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej. W związku z powyższym zapytał 
ich , czy wyrażają zgodę na pracę w tym zespole. 
Wszyscy przewodniczący komisji wyrazili zgodę. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej 
sprawie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecny j.w.). 
Uchwała Nr XI/  76 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
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10. Zakończenie 
 
Następnie prosił o przegłosowanie porządku obrad. 
 
Za przyjęciem  proponowanego porządku obrad głosowało 12 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty. 
 
Ad.3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady. 
 

Przewodniczącego Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku, z czym 
prosił o przegłosowanie jego przyjęcia. 
Za przyjęciem protokołu z X sesji Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania . 
 
 
Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych. 
 
Nie wpłynęła żadna interpelacja, nikt z radnych nie zgłosił też zapytania. 
 
 
Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
 

W/w sprawozdanie przedstawił Burmistrz – Marian Jańczak, stanowi ono 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę. 
 
Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
a) zmian budżetu i w budżecie miasta i gminy na rok 2003  
 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 

Następnie zapytał radnych czy mają uwagi do przedstawionego projektu. 
 
Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecny radny – Mariusz Szczepaniak). 
Uchwała Nr XI/  73 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
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4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp.. 
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady. 
4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2003 
b) zaciągnięcia  pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Borku Wlkp. – 

Pana Mariusza Wasielewskiego 
d) powołania zespołu opiniodawczego o zgłoszonych  kandydatach na 

ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu 
e) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 
f) zmiany uchwały Nr X/69/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Borek 
Wlkp. 

g) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śorodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 
„Rozbudowa przemysłowo – komunalnej oczyszczalni ścieków dla 
miejscowości Borek Wlkp. w Karolewie”. 

h)  przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z 
o.o. w Gostyniu 

i) utworzenia Związku Międzygminnego 
j) przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego 
 
 
7. Apel w sprawie: 
c) ograniczenia prędkości ruchu drogowego  do 40km/h na ul. Zdzieskiej oraz  
     ul. Koźmińskiej w mieście Borek Wlkp. i w miejscowości Zimnowoda oraz    

oznakowanie miejsca dla pieszych w miejscowości Zimnowoda. 
d) ograniczenia prędkości ruchu drogowego  do 40km/h  w miejscowości 

Dąbrówka 
 

 
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
9. Wolne głosy i wnioski.  
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f) zmiany uchwały Nr X/69/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie 
ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Borek 
Wlkp. 

 
7. Apel w sprawie: 
a) ograniczenia prędkości ruchu drogowego  do 40km/h na ul. Zdzieskiej oraz  
     ul. Koźmińskiej w mieście Borek Wlkp. i w miejscowości Zimnowoda oraz    

oznakowanie miejsca dla pieszych w miejscowości Zimnowoda. 
b) ograniczenia prędkości ruchu drogowego  do 40km/h  w miejscowości 

Dąbrówka 
 

 
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
9. Wolne głosy i wnioski.  
10. Zakończenie 
 
 
Po czym zapytał, czy radni maja uwagi do proponowanego porządku. 
 
Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących 
projektów uchwał: w sprawie 
1) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śorodowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 
„Rozbudowa przemysłowo – komunalnej oczyszczalni ścieków dla 
miejscowości Borek Wlkp. w Karolewie”. 

2)  przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z 
o.o. w Gostyniu 

3) utworzenia Związku Międzygminnego 
4) przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego 
 
 
Następnie radny Powiatu Gostyńskiego – Eugeniusz Bindrowski wnioskował o 
wykreślenie pkt. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu, ponieważ na 
sesji jest nieobecny radny, który miał przygotować w/w sprawozdanie. 
 
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń. 
 
Po czym Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji po wprowadzonych 
zmianach. 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady. 
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Protokół  Nr XI/2003  
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 21 sierpnia 2003 roku 
w godz. od 1600 do 2030 

 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Radny – Mariusz Wasielewski zrezygnował z wykonywania mandatu radnego. 
Nieobecni radni – Zygmunt Klonowski oraz Andrzej Kubiak. 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp., Skarbnik Gminy, 
Sekretarz Gminy, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i 
przedszkoli, radni powiatowi,  sołtysi oraz mieszkańcy miasta  - lista obecności 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie obrad. 
 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który 
powitał wszystkich radnych oraz gości. 
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 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 X sesji Rady. 
4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp. 
6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2003 
b) zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Borku Wlkp. – 

Pana Mariusza Wasielewskiego 
d) powołania zespołu opiniodawczego o zgłoszonych  kandydatach na 

ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu 
e) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 


