
Protokół  Nr XIII/2007 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 8 listopada 2007 roku
w godz. od 1630 do 1745

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecni radni: 
Irena Rozwora, Leszek Dajewski– lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, kierownicy jednostek 
podporządkowanych, dyrektorzy szkół, dyrektor Przedszkola Samorządowego 
w Karolewie, radni powiatu gostyńskiego oraz sołtysi - 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.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.
4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 
    2007-2013,
b) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych,
c) ustalenia podatku od środków transportowych,
d) zmian budżetu i w budżecie.

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
7. Wolne głosy i wnioski. 
8.  Zakończenie.
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Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady  zapytał, czy radni 
mają uwagi.
Radny Mieczysław Dębowiak zapytał dlaczego omawiany projekt uchwały 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako 
podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2008 rok na terenie gminy Borek 
Wlkp. nie został ujęty w harmonogramie sesji.
Burmistrz wyjaśnił, że wskazany projekt uchwały był analizowany na 
posiedzeniach komisji Rady celem zasięgnięcia opinii radnych w tym zakresie. 
Następnie Burmistrz poinformował, że projekt został wysłany do Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej do zaopiniowania.

Innych uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do 
realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją.
Następnie zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do protokołu z XII sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza – Mariana Jańczaka 
oraz Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Różę Jędrosz o wręczenie 
nagród uczniom wyróżnionym w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” 2007.
Wśród laureatów znaleźli się następujący uczniowie:
1) Martyna Bartoszak  SP im. E. Bojanowskiego w Wycisłowie
2) Agnieszka Szymczak zam. Jawory - uczennica Zespółu Szkół im. 

Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.
3) Olga Szymczak Zespół Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum 
     w Zimnowodzie
4) Zuzanna Augustyniak zam. w Cielmicach
5) Karolina Talaga Zespół Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum 
     w Zimnowodzie
6) Klasa III, II i I Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie
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Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie zgłoszono żadnej interpelacji.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na 
lata  2007-2013

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Mieczysław Kowalski. 
Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 
Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz 
przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Mieczysław 
Dębowiak przedstawił pozytywną opinię do projektu w/w uchwały.
Również Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Andrzej Kubiak przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu tejże 
uchwały.

Następnie radny Andrzej Kubiak zapytał dlaczego w WPI ujęto budowę drogi 
w Maksymilianowie, skoro jest już budowana, a nie ujęto modernizacji drogi 
Ustronie – Zalesie.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że budowa drogi w Maksymilianowie będzie 
finansowana w 2008 r. w związku z powyższym musi być ujęta w WPI. Dalej 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że modernizacja drogi Ustronie – Zalesie nie jest 
inwestycją lecz remontem, a w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ujmuje się 
zadania inwestycyjne. 

Innych uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XIII/ 79 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
podatkowych

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
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Po czym Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 
Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz 
przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Mieczysław 
Dębowiak przedstawił pozytywną opinię do projektu w/w uchwały.
Również Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Andrzej Kubiak przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu tejże 
uchwały.

Żadnych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XIII/ 80 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c) ustalenia podatku od środków transportowych

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski.
Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 
Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz 
przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Mieczysław 
Dębowiak przedstawił pozytywną opinię do projektu w/w uchwały.
Również Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Andrzej Kubiak przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu tejże 
uchwały.

Radny Tadeusz Jańczak zapytał czy Ochotnicza Straż Pożarna płaci podatek od 
środków transportowych.
Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Rady informując, że środki transportowe 
używane przez OSP są to samochody specjalne, ustawowo zwolnionych 
z podatku.
Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XIII/ 81 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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d) zmian budżetu i w budżecie

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 
Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Róża Jędrosz 
przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Mieczysław 
Dębowiak przedstawił pozytywną opinię do projektu w/w uchwały.
Również Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Andrzej Kubiak przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu tejże 
uchwały.

Nikt głosu nie zabrał.
Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w w/w 
sprawie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XIII/ 82 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Burmistrz poinformował, że na zapytania radnego Jana Wachowskiego 
odpowie na następnej sesji w formie pisemnej.
Następnie poinformował, że na Składowisku Odpadów Komunalnych w Borku 
Wlkp. zostanie wyznaczony dzień celem odbioru folii w związku z zapytaniem 
radnej Róży Jędrosz. 
W związku z pytaniem Przewodniczącego Rady Burmistrz poinformował 
również, że prawdopodobnie w 2008 roku Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Borek Wlkp. zostanie zatwierdzony. 

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił pismo Naczelnika 
Urzędu Skarbowego przekazujące wyniki analizy oświadczeń majątkowych 
złożonych przez radnych.
Następnie przedstawił program obchodów Święta Niepodległości, zachęcając 
wszystkich do udziału w uroczystościach.

Dyrektor Zespołu Szkół w Zimnowodzie Barbara Krzekotowska podziękowała 
radnym za wprowadzenie do WPI zadania rozbudowy szkoły w Zimnowodzie. 
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Dyrektor zapewniła, o pomocy rodziców uczniów szkoły przy pracach 
budowlanych.

Sołtys wsi Skoków wnioskował o:
1) informowanie sołtysa o planowanych wyłączeniach prądu,
2) wykoszenie brzegów rzeki Pogony,
3) rozwiązanie sprawy wałęsających się psów pana Szymczaka zam. Skoków.

Burmistrz wyjaśnił, że będzie interweniował w Zakładzie Energetycznym 
aby powiadamiano sołtysów o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej. 
Następnie poinformował, że rozumie problem wałęsających się psów 
w Skokowie. Dodał także, że Urząd czyni starania o rozwiązanie problemu.
Burmistrz stwierdził także, że wykaszanie brzegów rzek jest zadaniem 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Burmistrz 
poinformował, że Gmina przekazuje określone środki na czyszczenie rzek 
i będzie wnioskował o wykonanie tego zadania.

Ad.11. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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