
 11 
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kanalizacji. Wobec powyższego Burmistrz wnioskował do radnych o 
szczegółowe przeanalizowanie sprawy i zaproponowanie rozwiązania tego 
problemu – pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
W powyższej sprawie nikt głosu nie zabrał. 
 

Ad.11.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 Brak zapytań oraz interpelacji. 
 

Ad.12. Wolne głosy i wnioski.  

 Sołtys wsi Skokówko – Marian Antkowiak wnioskował aby na drodze 
Skokówko – Gola ustawiono znak ograniczający tonaż. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawa musi być szczegółowo 
przeanalizowana. 
 Burmistrz poinformował, że został złożony wniosek o przyznanie 
środków pozabudżetowych na remont kościoła w Jeżewie, który jest w bardzo 
złym stanie technicznym. 
Sołtys wsi Skoków – Władysław Szymczak zwrócił się do radnego – Michała 
Dopierały oraz przedstawiciela Izby Rolniczej – Andrzeja Kubiaka o 
przedstawienie sprawy dzierżawy gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy w Poznaniu po byłym gospodarstwie rolnym w Jeżewie na 
zebraniu wiejskim w Skokowie. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że rolnicy wyrażający chęć dzierżawy tych 
gruntów powinni łączyć się grupowo, wówczas będzie większa szansa na ich 
uzyskanie.  
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Ad.13. Zakończenie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

Wiesława Wójcik                Roman Kręciołek 
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Radni upoważnili Burmistrza do podjęcia przygotowań programu prywatyzacji 
Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. 
P czym Przewodniczący Rady poprosił radnych o przegłosowanie 
przedstawionego stanowiska. 
W głosowaniu 11 radnych wypowiedziało się za podjęciem przygotowań 
prywatyzacyjnych zakładu. Nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 
przeciwny(nieobecni radni: Marian Łuczak, Mariusz Szczepaniak, Kazimierz 
Banaś, Andrzej Kubiak). 
  
 

Następnie Burmistrz poinformował, że proponuje przeniesienie 
targowiska z Rynku na plac za Piekarnią „HAST” w Borku Wlkp. Wnioskował 
aby radni włączyli się w procedurę opracowania przetargu na zagospodarowanie 
wskazanego placu. 
Radny – Jerzy Prałat uważa, że targowisko z Rynku w Borku Wlkp. należy 
przenieść w inne miejsce, dalej dodał, że pomysł jest dobry ponieważ plac za 
piekarnią jest od lat niezagospodarowany. 
Opinia radnego Michała Dopierały była odmienna, ponieważ uważa, że 
targowisko w Borku Wlkp. na Rynku było od lat w tym miejscu i nie należy go 
przenosić w inne miejsce.  
Również w tym temacie radni upoważnili Burmistrza do podjęcia przygotowań 
programu prywatyzacyjnego targowiska celem dalszej dyskusji. 
Za w/w programem głosowało 10 radnych, 1 radny był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j.w.).                                                                                                                                  
 
 W tym punkcie Burmistrz wnioskował do radnych o przyzwolenie na 
podjęcie działań na wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania, którego 
koszt wynosi ok. 30 tyś zł. 
11 radnych głosowało za wnioskiem Burmistrza, nikt nie był przeciwny i nikt 
nie wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: j.w.). 
 

 
Ad.10. Porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich na korzystanie z 

infrastruktury drogowej. 

 
 Burmistrz przedstawił pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu dotyczące kanalizacji deszczowej znajdującej się w 
ciągu ulicy Zdzieskiej w Borku Wlkp. informujące iż, kanalizacja ta nie służy 
wyłącznie odwodnieniu ulicy. W związku z powyższym stwierdza się płynące 
tam ścieki bytowe, które spowodowały korozję rur i tworzenie się lei na ulicy. 
Gmina nie jest właścicielem tych urządzeń, Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu również nie jest zainteresowany wymianą tej 
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od głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w. oraz Kazimierz 
Banaś). 
Uchwała Nr XVII/  119 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu. 
 

 

i) określenia zasad przyznawania i zwrotu w części lub całości wydatków 

poniesionych na przyznany posiłek w ramach zadań własnych gminy 

 

Przewodniczący Rady informuję, że projekt ten został wprowadzony i 
omówiony na posiedzeniach Komisji Rady, w związku z orzeczeniem przez 
Wojewodę Wielkopolskiego nieważności uchwały Nr XV/106/2003 z dnia 
30.12.2003 r. w w/w sprawie. 
Po przedstawieniu przez Wiceprzewodniczącego  Rady – Marka Rożka 
wprowadzonej poprawki przeprowadzono głosowanie projektu uchwały.  
 Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.). 
Uchwała Nr XVII/  120 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad.9. Ustosunkowanie się radnych do prywatyzacji Miejsko – Gminnego 

Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. oraz targowiska miejskiego. 

 

 W tym punkcie Burmistrz poinformował, że Miejsko – Gminny Zakład 
Gospodarczy w Borku Wlkp.  należy podzielić na dwa zakłady i tak: 
I -  to zakład wodno – kanalizacyjny, w którym nie będzie wpływów 
politycznych kształtujących cenę wody oraz ścieków, 
II – zakład usługowo – produkcyjny zajmujący się utrzymaniem czystości i 
zieleni na terenie miasta, rozwijający się w dziedzinie usługowej i produkcyjnej. 
Następnie poinformował, że istniejący MGZG jest zakładem budżetowym i nie 
może skorzystać z wielu ulg np. odliczyć amortyzacji. Po wejściu do Unii 
Europejskiej spółki prawa handlowego będą mogły skorzystać ze środków 
unijnych, natomiast zakład budżetowy takiej pomocy nie będzie mógł otrzymać.  

 Radny – Marek Rożek wypowiedział się pozytywnie za prywatyzacją 
zakładu usługowego, natomiast powstanie spółki wodno – ściekowej należy 
szczegółowo przeanalizować, ponieważ wg prawa handlowego 15% wartości 
spółki przechodzi na własność załogi, co w tym przypadku wiązałoby się ze 
wzbogaceniem grupy ludzi. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że podjęcie decyzji przez radnych jest tylko 
punktem wyjścia do dalszych działań samorządu w tym kierunku. 
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Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. Wobec powyższego przystąpiono do 
przegłosowania przyjęcia uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.). 
Uchwała Nr XVII/  116 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 
do niniejszego protokołu.  
 
f) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Bolesławowie 

(Stanisławowi Woźniczka) 
 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca 
Rady – Regina Kot. 
Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.). 
Uchwała Nr XVII/  117 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 
do niniejszego protokołu. 
 

g) obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy 

wysokość dodatku mieszkaniowego 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.). 
Uchwała Nr XVII/  118 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 
do niniejszego protokołu. 
 

 

h) szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie 

miasta i gminy Borek Wlkp. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń. W związku z powyższym przystąpiono do 
jej głosowania. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się 
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c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (Andrzejowi 

Hamanowi) 

 
Powyższy projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Marek 
Rożek.  
Radny – Michał Dopierała zapytał, czy te trzy działki wymienione w projekcie 
stanowią działek budowlaną. 
Inspektor Urzędu Miejskiego – Stefan Szymczak wyjaśnił, że działki te 
stanowią uzupełnienie działki budowlanej Andrzeja Hamana zam. Borek Wlkp. 
ul. Zielona 12 umożliwiając dojazd do posesji.  
Więcej uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przystąpiono do 
przegłosowania projektu uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.). 
Uchwała Nr XVII/  114 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu. 
 
 
d) wykupu nieruchomości gruntowych położonych na działce nr 73/71 

położonej w Borku Wlkp. przy ul. Jeżewskiej od Spółdzielni Kółek 

Rolniczych 

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
 

Burmistrz wyjaśnił, że nieruchomość wskazana w projekcie uchwały jest 
obecnie dzierżawiona przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarczy w Borku 
Wlkp. Cena sprzedaży wyniesie ok. 120 tyś. zł. Środki na jej wykup pokryje 
zakład. 
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i  nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: j.w.). 
Uchwała Nr XVII/  115 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 
do niniejszego protokołu.  
 
e) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławowie 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.  
Inspektor Urzędu Miejskiego – Stefan Szymczak wyjaśnił, że projekt uchwały 
jest uporządkowaniem nieścisłości geodezyjnych. 
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Radny – Andrzej Kubiak zapytał, czy jest sens rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Wycisłowie. 

Radny Powiatu – Janusz Sikora wyjaśnił, że jest to modernizacja szkoły. 
Następnie dodał, że wcześniej zwrócił się do mieszkańców oraz dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu z propozycją połączenia szkół Zalesia i 
Wycisłowa w związku z bardzo małą liczba uczniów w tychże szkołach, jednak 
nie znalazła ona poparcia wśród społeczeństwa wsi Zalesie. 

Radny – Andrzej Kubiak uważa, że radny powiatu, a zarazem dyr. SP w 
Wycisłowie działa tylko na korzyść swojej szkoły. 
Przewodniczący Rady zamknął dalszą dyskusję w tym temacie.  
Więcej zapytań nie zgłoszono. 
 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (Zbigniewowi 

Maturskiemu) 

 
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady – Marek Rożek.  
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: Marian Łuczak oraz 
Mariusz Szczepaniak). 
Uchwała Nr XVII/  112 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu.  
 
b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (Helenie 

Szkudlarek) 

 

Wiceprzewodnicząca – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w powyższej 
sprawie. 
Do przedstawionego projektu nikt z obecnych nie zgłosił uwag. Wobec 
powyższego Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i  nikt nie był przeciwny(nieobecni radni: j.w.). 
Uchwała Nr XVII/  113 / 2004 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7  
do niniejszego protokołu. 
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ulicach do Rynku (zmiana elewacji, wymiana okien, drzwi, wymiana 
oświetlenia ulicznego). Program ten będzie realizowany w 90% ze środków 
pozabudżetowych, w związku z powyższym należy rozpatrzyć przeniesienie 
targowiska na plac za piekarnią. 

- szansa budowy sali środowiskowo – sportowej w Borku Wlkp., jednak brak 
możliwości przekazania młynu na ul. Dworocowej na rzecz Gminy. 

- Burmistrz poinformował również, że Instytut Poszanowania Energii wycofał 
się z sfinansowania modernizacji Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.  

- W 2004 roku jest możliwość modernizacji drogi Bolesławów – Huby do 
Bruczkowa, natomiast w Maksymilianowie po wybudowaniu oświetlenia 
ulicznego jest również szansa na budowę drogi.  

  
Radny – Kazimierz Banaś wnioskował o modernizacje drogi Zimnowoda – 

Góreczki oraz Celestynów –Domanice. 
Natomiast radny – Mieczysław Dębowiak o modernizacje drogi Leonów – 
Bolesławów.  
Radny – Marian Łuczak zgłosił, że w projekcie budżetu na rok 2004 nie 
zaplanowano modernizacji drogi w Siedmiorogowie Pierwszym. 
Burmistrz wyjaśnił, że droga w Sidmiorogowie realizowana będzie w roku 
2005, natomiast droga Zimnowoda – Góreczki będzie modernizowana wspólnie 
z Gminą Koźmin, z którą zostały już przeprowadzone wstępne rozmowy. 
Natomiast droga Celestynów – Domanice będzie realizowana w dalszej 
kolejności. 
Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Bożena Przybylak zapytała „co z jej szkołą”, w 
związku z tym, iż Instytut Poszanowania Energii wycofał się z finansowania 
modernizacji szkoły. 
Burmistrz poinformował, że dokumentacja na modernizację szkoły jest 
kompletna, należy wobec tego sporządzić protokół o jej stanie technicznym i 
starać się o środki na jej realizację. 
Radny – Michał Dopierała uważa, że budżet gminy na rok 2004 jest bardzo 
ograniczony wobec powyższego nie należy robić planów, których nie będzie 
można zrealizować. 
Jednak Burmistrz uważa, że plany należy robić i starać się przede wszystkim o 
środki poza budżetowe na realizacje naszych zadań. 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

 
Ad.7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

 

Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora, stanowi 
ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Ad.5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2003. 

 

Powyższe sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji – Kazimierz 
Banaś, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Żadnych uwag nie zgłoszono. 
Obecny radny – Andrzej Kubiak. 
 
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

 

 W tym punkcie Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem złożyli 
podziękowania organizatorom zimowego wypoczynku dla dzieci. 
• Zespołowi Parafialnemu CARITAS przy Parafii pw. Pocieszenia 

Najświętszej Marii Panny oraz ks. Proboszczowi Romanowi Grocholskiemu 
• Gronu Pedagogicznemu Zespołu Szkół w Borku Wlkp. 
• Gronu Pedagogicznemu oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zalesiu 
• Gronu Pedagogicznemu oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w 

Wycisłowie 
• Gronu Pedagogicznemu oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Borku 

Wlkp.  
• Gronu Pedagogicznemu oraz dyrektorowi Zespołu Szkół w Zimnowodzie 
• Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. 
• Oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. 
 

Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, 
które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Poza tym Burmistrz poinformował, że planowana na 2004 rok pożyczka z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni w Borku 
Wlkp. po spłacie w 2007 roku jej części pozostała kwota zostanie umorzona (do 
50% pożyczki). 
 
Burmistrz przestawił również następujące sprawy: 
- zbiornik „Jeżewo” został napełniony, w związku z powyższym po 

wynegoconowaniu w Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu ok. 10 ha 
gruntów- przy plaży głównej zbiornika będzie możliwość sprzedaży działek 
rekreacyjnych 

- sprawa odpływu wody deszczowej i drenarskiej we wsi Wycisłowo, 
Burmistrz wyjaśnił, że w ciągu najbliższego tygodnia zostanie 
zorganizowane spotkanie z mieszkańcami wsi  

- program odnowy starego miasta Borku Wlkp. – Gmina otrzymała 
zapewnienie odnowy Rynku oraz Ratusza i budynków przy przyległych 
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d) wykupu nieruchomości gruntowych położonych na działce nr 73/71 
położonej w Borku Wlkp. przy ul. Jeżewskiej od Spółdzielni Kółek 
Rolniczych 

e) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławowie 
f) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Bolesławowie 
g) obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość 

dodatku mieszkaniowego 
h) szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta  
      i gminy Borek Wlkp. 
i) określenia zasad przyznawania i zwrotu w części lub całości wydatków 

poniesionych na przyznany posiłek w ramach zadań własnych gminy 
 
9. Ustosunkowanie się radnych do prywatyzacji Miejsko – Gminnego Zakładu 

Gospodarczego w Borku Wlkp. oraz targowiska miejskiego. 
10. Porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich na korzystanie z 

infrastruktury drogowej. 
11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
12. Wolne głosy i wnioski.  
13. 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 XVI 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 XVI sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Nie wpłynęła żadna interpelacja, nikt tez nie zgłosił zapytania. 
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Protokół  Nr XVII/2004 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 19 lutego 2004 roku 

w godz. od 1600 do 2000 

 

 
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, 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 XVI sesji Rady. 
4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności za rok 2003 Komisji Rewizyjnej. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
  
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (Zbigniewowi 
Maturskiemu) 

b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (Helenie 
Szkudlarek) 

c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. (Andrzejowi 
Hamanowi) 


