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Ad.8.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

  
 W związku ze złożoną interpelacją radnej – Róży Jędrosz Burmistrz 
Borku Wlkp. wyjaśnił, że zostały już przeprowadzone wstępne rozmowy  
z Prezesem ZPM w Borku Wlkp. – Wojciechem Mrozem - właścicielem 
gruntów, który nie widzi przeszkód do przekazania wskazanego gruntu na rzecz 
Gminy. 
W tym temacie więcej uwag nie zgłoszono.  
 
 
Ad.9. Wolne głosy i wnioski.  

 

 W tym punkcie Przewodniczący Rady wnioskował o szczegółowe 
przygotowanie do najbliższej sesji Rady Miejskiej, której tematem będzie 
przystąpienie gminy do spółki Miejski Zakład Oczyszczania. 
 

Ad.10. Zakończenie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XVIII sesję Rady 
Miejskiej Borku Wlkp.  
 
 
Protokołowała                                                           Przewodniczący Rady 
 

Wiesława Wójcik                Roman Kręciołek 
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Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, w związku z powyższym przystąpiono 
do jej przegłosowania. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i  nikt nie był przeciwny(nieobecni radni: Michał Dopierała oraz 
Mariusz Szczepaniak). 
Uchwała Nr XVIII/  123 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6  
do niniejszego protokołu. 
 

 

d) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

      w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę  Borek Wlkp. 
 

Wiceprzewodnicząca – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
W dyskusji wzięła udział Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Karolewie – 
Barbara Wawrzyniak, która zwróciła uwagę, iż po otworzeniu oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie musiała przekazać ok. 20 
dzieci zapisanych już do przedszkola na rok szkolny 2004/2005. 
Wnioskowała o niepodejmowanie uchwały w tej sprawie, ponieważ odbije się  
to na sytuacji finansowej przedszkola. 
Przewodniczący Rady pozytywnie zaopiniował pracę dyr. Przedszkola – 
Barbary Wawrzyniak na rzecz swojej placówki, dodał, że Rada Miejska zawsze 
będzie w miarę możliwości wspierać finansowo przedszkole, jednak uważa, że 
oddziały klas „0” powinny być również w szkołach podstawowych. 
Radna Regina Kot stwierdziła, że w miejsce dzieci kl. „0”, które przejdą do 
szkoły podstawowej, dyrektor przedszkola będzie mogła zrobić większy nabór 
dzieci młodszych. 
Radny Kazimierz Banaś wnioskował o przerwanie dyskusji w tej sprawie 
i przeprowadzenie głosowania projektu uchwały. 
Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 10 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosowania, 2 radnych było przeciwnych. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu 
uchwały w powyższej sprawie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania,  nikt nie był przeciwny, (nieobecni radni: Michał Dopierała oraz 
Mariusz Szczepaniak). 
Uchwała Nr XVIII/  124 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
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Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – 
Roman Kręciołek. 
Burmistrz poinformował, że środki na kulturę są dość ograniczone jednak ma 
nadzieję, że uda się je powiększyć poprzez dofinansowanie ze środków 
unijnych. 
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionego projektu. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Michał Dopierała oraz 
Mariusz Szczepaniak). 
Uchwała Nr XVIII/  121 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
 
b) upoważnienia Burmistrza Borku Wlkp. do podjęcia działań mających na 

celu pozyskanie środków na remont Szkoły Podstawowej w Wycisłowie  

z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 
 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
Radny – Andrzej Kubiak uważa, że inwestowanie w SP w Wycisłowie jest 
bezzasadne. 
Radny -Tomasz Szczepaniak zwrócił uwagę, że zaplanowane środki mają być 
przeznaczone na zabezpieczenie istniejącego tam majątku (sprzętu 
komputerowego). 
Więcej uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania, (nieobecni radni: Michał Dopierała oraz Mariusz 
Szczepaniak). 
Uchwała Nr XVIII/  122 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5  
do niniejszego protokołu. 
 
 

c) upoważnienia Burmistrza Borku Wlkp. do podjęcia działań mających na 

celu pozyskanie środków na remont Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. 

z Partnerstwa Publiczno Prywatnego 
 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – 
Roman Kręciołek. 
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Leszno.  Wraz z tą gminą, 18 gmin podjęło już uchwały w sprawie przystąpienia 
do spółki Miejskiego Zakładu Oczyszczania.  
Działania związane z tą inwestycją są następujące: 

1) budowa stacji przeładunkowych, niecki składowiska i zakładu 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

2) rekultywacja istniejących gminnych składowisk odpadów – koszt ponad  
1 milion  złotych/hektar, jednak rekultywacja może uzyskać 85% 
dofinansowania z UE 

Struktura finansowa całej inwestycji kształtuje się następująco:  
56%       - z Funduszu Spójność 
28,4 %   -kredyty z N i WFOŚiGW (zaciągane przez spółkę) 
15,6%    - udział gmin 
w cenach dzisiejszych koszt wynosi 111 000 000 zł. 
Burmistrz przedstawił również koszt przyjęcia odpadów na nowoczesne 
składowisko w Trzebani. Według wyliczeń  będzie to kwota w granicach 1,83 zł 
na miesiąc od mieszkańca gminy wchodzącej w skład systemu. Do kwoty tej 
należy dodać również koszty transportu. 
W podsumowaniu swojej wypowiedzi Burmistrz wyjaśnił, że rekultywacja 
składowiska wspólnie ze spółką jest za droga, jednak należy rozważyć sprawę 
przystąpienia do spółki budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów.  
Radni – Andrzej Kubiak, Mieczysław Dębowiak oraz Michał Dopierała 
wypowiedzieli się za nie przystępowaniem do spółki. 
Pozostali radni nie zabrali głosu w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie 
odbędzie się na sesji w dniu 14 kwietnia br. 
Radny – Marek Rożek uważa, że koszty utrzymania naszego składowiska są 
również bardzo wysokie, jednak powinno ono działać jak najdłużej. Nie 
wyklucza jednak przystąpienia do budowy ZUO. 
 

W tym punkcie dyrektor Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarczego  
w Borku Wlkp. wyjaśnił, że należy również przeanalizować szczegółowo koszty 
ponoszone na składowisku odpadów w Borku Wlkp., proponował rozważenie 
podwyższenia cen za odbiór odpadów w związku z bardzo wysokimi opłatami 
na rzecz ochrony środowiska.  
Radni zwrócili uwagę na panujący nieporządek na składowisku odpadów. 
 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusje w tym temacie i stwierdził, że 
ostatecznie decyzja w sprawie przystąpienia do spółki Miejski Zakład 
Oczyszczania zostanie podjęta na najbliższej sesji w dniu 14.04. 2004 r. 
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Sołtys wsi Dąbrówka – Sylwester Celka wnioskował o modernizację drogi 
Dąbrówka – Ustronie, przy okazji budowy drogi Trzecianów – Zalesie. 
Burmistrz wyjaśnił, że na budowę drogi Trzecianów – Zalesie jest już wykonana 
dokumentacja, co stawia to zadanie  na pierwszy plan. 
Radny – Kazimierz Banaś poruszył sprawę przejęcia działki pod boisko 
sportowe w miejscowości Zimnowoda. 
Burmistrz poinformował, że po wykonaniu mini planu przestrzennego 
zagospodarowania Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu przekaże 
wskazany grunt z przeznaczeniem na działalność publiczną. 
Następnie radny – Andrzej Kubiak wnioskował o interwencję w Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu w sprawie przekształcenia 
Gospodarstwa Rolnego w Jeżewie, zwrócił uwagę, iż przekształcenie tego 
gospodarstwa nie jest zgodne z wcześniejszymi założeniami, ponieważ miały 
być wydzielone działki kilkuhektarowe na powiększenie gospodarstw 
indywidualnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że nie ma wpływu na tę decyzję. 
 
Radny – Michał Dopierała zapytał Burmistrza, czy na terenie naszej gminy 
będzie budowana cukrownia, jednak Burmistrz wyjaśnił, że nic na ten temat mu 
nie wiadomo. 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
 
Ad.6. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Borek 

Wlkp. do spółki Miejskiego Zakładu Oczyszczania. 

 

 Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz – Marian Jańczak, który 
wyjaśnił, że zgodnie z nową ustawą o odpadach i wytycznymi Dyrektywy  
z 1999 r. odpady biodegradalne nie powinny trafiać na składowiska. 
Wspomniana Dyrektywa nakłada obowiązek stopniowej redukcji deponowanych 
na składowiskach odpadów podlegających biodegradacji i kierowanie ich do 
przetwarzania biologicznego.  
Zmiany w prawie dotyczącym ochrony środowiska wprowadzają szereg 
obostrzeń dotyczących składowania odpadów. Od 2009 r. będzie można 
składować nie więcej niż 50% całego strumienia odpadów. Jedynym wyjściem  
z tej sytuacji jest budowa nowoczesnej instalacji do unieszkodliwiania odpadów. 
Pojedyncze działania gminy są nierealne do wykonania- zbyt duże wymagania  
i co za tym idzie również koszty. Zresztą uwarunkowania prawne również 
zakładają budowę systemów obsługujących przynajmniej 200 tyś mieszkańców. 
Dalej wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski wykonał plan gospodarki odpadami dla 
województwa  wielkopolskiego, nasza Gmina została włączona do Gminy 
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c) upoważnienia Burmistrza Borku Wlkp. do podjęcia działań mających na celu 
pozyskanie środków na remont Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.  

     z Partnerstwa Publiczno Prywatnego 

d) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
     w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę  Borek Wlkp. 
 
 

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
9. Wolne głosy i wnioski.  
10. Zakończenie. 
 

 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni 
maja uwagi. 
 
W związku z brakiem uwag przedstawiony porządek sesji został przyjęty do 
realizacji. 
 
 
Ad.3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady. 

 

Przewodniczący 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 XVII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (radny Andrzej Kubiak – 
obecny, natomiast nieobecny radny – Marian Łuczak). 
 
Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Wpłynęła interpelacja radnej – Róży Jędrosz dotycząca  przekazania  
nieruchomości po byłej hydroforni w Dąbrówce. 
 
 
Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

 

 W tym punkcie Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem wręczyli list 
gratulacyjny dyr. Szkoły Podstawowej w Wycisłowie za zajęcie I miejsca  
w ogólnopolskim konkursie „zimowa przygoda”. 
 

Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, 
które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Protokół  Nr XVIII/2004 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 25 marca 2004 roku 

w godz. od 1600 do 1900 

 

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Ponadto w sesji uczestniczył: Burmistrz Borku Wlkp., Skarbnik Gminy, 
Sekretarz Gminy, kierownicy jednostek podporządkowanych, pracownicy 
Urzędu Miejskiego, 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 14 radnych (nieobecny radny – 
Andrzej Kubiak), 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 XVII sesji Rady. 
4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
6. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Borek Wlkp.  
      do spółki Miejskiego Zakładu Oczyszczania. 
 
Punkt ten został wprowadzony po szczegółowym omówieniu na posiedzeniach 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska. 
 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 
b) upoważnienia Burmistrza Borku Wlkp. do podjęcia działań mających na celu 

pozyskanie środków na remont Szkoły Podstawowej w Wycisłowie   
     z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich  


