
Protokół Nr XXXVIII/2006
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 26 stycznia 2006 roku
w godz. od 1600 do 1820

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, nieobecna Irena Rozwora.
W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Sekretarz 
Gminy– Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, Dyrektor 
MGZG w Borku Wlkp., kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli, 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 13 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały 
(nieobecni radni:  Irena Rozwora oraz Regina Kot).

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji wg zaproszeń wysłanych 
do radnych oraz gości.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2005 roku.
7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenie budżetu na rok 2006,
b) udzielenia dotacji Powiatowi Gostyńskiemu,
c) określenia zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracownika 

mianowanego,
d) Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Borek 

Wlkp.,
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e) ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli,

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

Po czym  poinformował, że do porządku sesji dodaje się następujące punkty:
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
f) zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na 
renowację kościoła parafialnego Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jeżewie.

9. Decyzja w sprawie majątku Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarczego w 
Borku Wlkp. postawionego w stan likwidacji.

Następnie zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego harmonogramu.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.
W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do 
realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXVII 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 XXXVII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych 
powiatowych.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, które stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.
Obecna radna – Regina Kot.

Ad.6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2005 roku.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Przewodniczący tejże Komisji – 

Kazimierz Banaś, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Nikt uwag nie zgłosił.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęła interpelacja radnego -Mariana Łuczaka dotycząca zwiększenia 
odstrzału lisów w związku z zagrożeniem zarażenia zwierząt gospodarskich 
wścieklizną, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest członkiem Koła Łowieckiego 
w Piaskach, dodał również, że wszystkie koła walczą z tym problemem.
Następnie Burmistrz stwierdził, że w tej sprawie zostanie wystosowane pismo 
do kół łowieckich.
Radny – Marian Łuczak podziękował za udzielenie odpowiedzi, którą uznał za 
satysfakcjonującą.

W tym punkcie radny Mieczysław  Dębowiak poinformował, że należy zwrócić 
również uwagę na fakt wałęsających się, bezpańskich psów w wioskach.

Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenie budżetu na rok 2006
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie.
Następnie Burmistrz przedstawił planowane na 2006 rok inwestycje gminne:
1) modernizacja dróg dojazdowych do miejscowości Studzianna
2) adaptacja pomieszczeń kotłowni szkolnych na garaże i pomieszczenia 

gospodarcze
3) budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Jeżewie
4) budowa kanalizacji sanitarnej w Jeżewie i Borku Wlkp. (ul. Powstańców 

Wlkp., Konopnickiej, Dworcowej)
5) budowa parkingu i Scate Parku
6) remont pomieszczeń świetlicy, adaptacja kotłowni na remizę OSP, 

ogrodzenia, wykonanie boiska sportowego w Jeżewie
7) rozbudowa z przebudową remizy ze świetlicą OSP, ogrodzenia, drogi 

dojazdowe i plac zabaw w Głogininie
8) budowa sali środowiskowej widowiskowo – sportowej 

Następnie Burmistrz poinformował, że planowane dochody na 2006 r wynoszą 
14.724.312 zł, natomiast wydatki 14.554.767 zł. Dodał także, że spłata 
otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 1.439.545 zł będzie 
realizowana z kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 1.270.000 zł 
oraz nadwyżki budżetowej w wysokości 169.545 zł.
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Następnie Przewodniczący Rady wnioskował o modernizację drogi 
w Trzecianowie oraz do Domanic.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Barbara Wawrzyniak 
zgłosiła wniosek dotyczący dofinansowania budowy opłotowania nowego placu 
zabaw dla dzieci przy przedszkolu.

W tym temacie wyjaśnień udzielił Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak informując, że sprawa była tematem 
posiedzenia tejże komisji. Dodał również, że wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie.

Burmistrz poinformował, że z nadwyżki budżetowej zostaną wygospodarowane 
środki na powyższe zadanie. Dodał również, że przy współudziale Starostwa 
Powiatowego w Gostyniu planowana jest budowa chodnika oraz nowego 
oświetlenia ulicznego na ul. Zdzież.

Radny – Kazimierz Banaś poparł wniosek Przewodniczącego Rady dotyczący 
modernizacji drogi do Domanic.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XXXVIII/ 261 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.

b) udzielenia dotacji Powiatowi Gostyńskiemu,
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady – Marek Rożek.
Do przedstawionego projektu radni nie zgłosili żadnych uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu 
uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.
Uchwała Nr XXXVIII/ 262 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.
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c) określenia zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracownika 
samorządowego mianowanego,
Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Jerzy Prałat, Andrzej 
Kubiak, Michał Dopierała).
Uchwała Nr XXXVIII/ 263 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.

d) Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Borek 
Wlkp.
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady – Marek Rożek.
Radny – Andrzej Kubiak zgłosił zastrzeżenia dotyczące rozdziału III § 10.1 
„Niedopuszczalny jest wywóz własnym transportem odpadów komunalnych.” 
oraz  rozdział II § 4.2. „Obowiązek właścicieli nieruchomości oczyszczania 
chodnika, położonego wzdłuż nieruchomości, z błota, śniegu i lodu powinien 
być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów i podjęcie działań zmierzających do ograniczenia 
śliskości chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika 
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania”.

Burmistrz stwierdził, że Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Borek Wlkp. jest dostosowany do obowiązującej ustawy, dodał również, 
że jest możliwość ustalenia z zarządcą składowiska odpadów odbioru odpadów 
własnym transportem w wyjątkowych sytuacjach np. odpady z cmentarza.

Sołtys wsi Jawory zapytał, co ze starymi pojemnikami po środkach 
chemicznych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz twierdząc, że w regulaminie są określone dni 
składowania odpadów po środkach chemicznych.

Radny – Kazimierz Banaś poparł wniosek radnego Andrzeja Kubiaka, po czym 
wnioskował o skierowanie projektu uchwały do szczegółowej analizy na 
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Za wycofaniem z porządku sesji projektu uchwały w powyższej sprawie 
głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania (nieobecny radny – Jerzy Prałat).
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e) ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca 

Rady – Regina Kot.
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny – Jerzy Prałat).
Uchwała Nr XXXVIII/ 264 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.

f) zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na 
renowację kościoła parafialnego Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jeżewie

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Burmistrz poinformował, że proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jeżewie 
zwrócił się z prośbą o dofinansowanie remontu elewacji zewnętrznych 
i wewnętrznych oraz naprawy dachu kościoła wpisanego w rejestr zabytków.
Dodał również, że Starostwo Powiatowe w Gostyniu przyznało 30 tys. zł na w/w 
zadanie.
Burmistrz poinformował, że całkowity koszt wskazanego zadania wyniesie 
1 mln zł. Po za tym stwierdził, że Kuria Archidiecezjalna w Poznaniu wystąpiła 
z wnioskiem do Programu Norweskiego o dofinansowanie wskazanego zadania.
Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny – Jerzy Prałat).
Uchwała Nr XXXVIII/ 265 /2006 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu.

Ad.9. Decyzja w sprawie majątku Miejsko Gminnego Zakładu 
Gospodarczego w Borku Wlkp. postawionego w stan likwidacji.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że w związku 
z likwidacją Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. 
wpłynęły następujące pisma:
1) Grzegorza Józefowskiego zam. Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2004 r.
    w sprawie wydzierżawienia Wysypiska Odpadów Komunalnych 
    w Karolewie. 
2) Leszka Dajewskiego – Dyrektora MGZG w Borku Wlkp. z dnia 09.stycznia 

br. dotyczące udzielenia pomocy w stworzeniu warunków umożliwiających 
utworzenie zakładu, który realizowałby prowadzone dotąd przez MGZG 

     w Borku Wlkp. zadania.
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3) Grzegorza Józefowskiego z dnia 26 stycznia br. z prośba o wycofanie 
wcześniejszego wniosku o wydzierżawienie składowiska odpadów 
komunalnych

Przewodniczący Rady zapytał wnioskodawców jak Rada Miejska ma rozumieć 
jego obecny wniosek.
Leszek Dajewski – dyr. MGZG w Borku Wlkp. poinformował, że w chwili 
obecnej kierują do Rady jeden wniosek w sprawie przekazania w użytkowanie 
posiadanego przez MGZG sprzętu, z możliwością jego wykupienia na 
dogodnych warunkach.
Burmistrz poinformował, że zostanie sporządzona wycena sprzętu, jednak aby 
poczynić jakiekolwiek działania, Rada Miejska musi przedstawić swoja opinię 
w tej sprawie.
Radny – Kazimierz Banaś wnioskował o wnikliwe przeanalizowanie sprawy 
przez osoby odpowiedzialne w tym zakresie oraz sporządzenie stosownej 
umowy jeśli sprzęt miałby być dzierżawiony.
Burmistrz stwierdził, że forma dzierżawy sprzętu nie jest brana pod uwagę.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zadał następujące pytanie 
radnym: czy Burmistrz ma sprzedać sprzęt likwidowanego MGZG w Borku 
Wlkp. 
Za sprzedażą sprzętu głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Jerzy Prałat).

Ad. 10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
Na zgłoszoną interpelację udzielono odpowiedzi w punkcie 7.

Ad.11.Wolne głosy i wnioski. 

Przewodniczący Rady przedstawił: 
• informację Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu dotyczącą zadań 
     i wielkości przeznaczonych środków finansowych w budżecie na 2006 r. na
     współfinansowanie zadań, a mianowicie:
1) droga 4929 P wieś Wygoda 46 tys. zł
2) droga 4945 P wieś Jawory   50.tys. zł

• prośbę o wskazanie terenu pod projektowany budynek handlowy branży 
spożywczo – przemysłowej o powierzchni 1000 m2 – propozycja teren 
pomiędzy Karolewem, a Borkiem Wlkp.

W tych tematach nikt nie wypowiedział się.
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Radny – Tomasz Szczepaniak zapytał jakie przeznaczenie będzie miał  budynek 
gminny przy ul. Dworcowej nabyty od państwa Guźniczak.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że planując budowę sali 
widowiskowo – sportowej w Borku Wlkp. Gmina nabyła wskazany budynek 
w celu jego rozbiórki. Dalszym celem było także wykupienie posesji 
sąsiadującej tam, jednak właścicielka nie wyraziła zgody na jej zbycie. Wobec 
powyższego planuje się remont nabytego budynku  p. Guźniczaków celem 
adaptacji na mieszkania socjalne.

Przewodniczący Rady poinformował, że mieszkańcy ul. Zielonej zwracali się 
z zapytaniem, czy w związku z planowaną budową sali widowiskowo – 
sportowej będą mieli dojazd na zaplecze swoich posesji.

Burmistrz stwierdził, że zainteresowani winni zwrócić się ze stosownym 
wnioskiem do Urzędu.

Radny – Michał Dopierała zapytał co z wymianą oświetlenia na terenie naszej 
gminy.
Wyjaśnień udzielił Burmistrz twierdząc, że ENEA wnioskowała o przesunięcie 
terminu zakończenia zadania do końca marca br. Dodał także, że wymienione 
lampy w Dąbrówce mają świecić w najbliższym czasie.

Radny – Tomasz Szczepaniak zapytał czy została podjęta decyzja o przyznaniu 
lokalu przy ul. Kilińskiego 15 (była strażnica OSP).
Burmistrz poinformował, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Dodał 
także, że przydział mieszkań socjalnych należy do kompetencji komisji 
mieszkaniowej.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek oraz członek komisji 
mieszkaniowej uzupełnił wypowiedź Burmistrza twierdząc, że komisja tylko 
opiniuje wnioski, natomiast przydziela Burmistrz. 
Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.12. Zakończenie.
  

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik           Roman Kręciołek
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