
Protokół  Nr XVI/2008 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 31 stycznia 2008 roku
w godz. od 1630 do 1900

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecna radna: 
Irena Rozwora– lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, 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 14 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 XV sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiaty.
5. Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  

za rok 2007.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre 
inne składniki wynagrodzenia w roku 2008,

b) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  świadczenia 
prowadzonego  przez  Gminę  Borek  Wlkp.  przedszkola  publicznego  
w zakresie przekraczającym podstawy programowe,
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c) zmieniająca  uchwałę  w sprawie  ustalenia  wysokości  diet  przysługujących 
sołtysom oraz przewodniczącemu Osiedla Borek Wlkp.,

d) ustalenia  opłat  za  składowanie  odpadów  dostarczonych  na  wysypisko  
w Karolewie,

e) określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych,

f) zmian w budżecie,

g) zwolnień podatku od nieruchomości.

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

Po czym  poinformował, że do proponowanego porządku sesji Burmistrz 
wnioskuje o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień podatku od 
nieruchomości.

Następnie zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego harmonogramu.

Radny Andrzej Kubiak wnioskował o wycofanie projektu uchwały zmieniający 
uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wysokości  diet  przysługujących  sołtysom  oraz 
przewodniczącemu Osiedla Borek Wlkp.

Radny Marek Rożek zapytał, czy w/w projekt ma iść do dopracowania czy ma 
być wycofany.

Przewodniczący Rady uważa, że projekt uchwały w tejże sprawie należy 
pozostawić i omówić.
Po czym zarządził głosowanie.

Za   wycofaniem projektu  uchwały  zmieniającą  uchwałę  w sprawie  ustalenia 
wysokości  diet  przysługujących  sołtysom  oraz  przewodniczącemu  Osiedla 
Borek Wlkp. z porządku obrad głosowało 9 radnych.

Za  wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zwolnień podatku od 
nieruchomości do porządku obrad głosowało 14 radnych.
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Po czym Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji po wprowadzonych 
zmianach:
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre 
inne składniki wynagrodzenia w roku 2008,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia 
prowadzonego przez Gminę Borek Wlkp. przedszkola publicznego 
w zakresie przekraczającym podstawy programowe,

c) ustalenia opłat za składowanie odpadów dostarczonych na wysypisko 
w Karolewie,

d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych,

e) zmian w budżecie,

f) zwolnień podatku od nieruchomości

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad po 
wprowadzonych zmianach, a mianowicie:

Za  przedstawionym porządkiem głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosowania i nikt nie był przeciwny.

W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do 
realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XV 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 XV sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
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Za przyjęciem protokołu z XV sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora.
Radny przedstawił następujące informacje:
- od 1 stycznia 2008 r. w Borku Wlkp. stacjonuje karetka pogotowia 

ratunkowego 
- w ramach nowego kontraktu z NFZ lekarz rodzinny w Borku Wlkp. ma 

dyżur codziennie po godz. 18.00
- z terenu gminy Borek Wlkp. zostało wytypowanych 5 stypendystów – 

nagrody zostaną wręczone na targach edukacyjnych
- jest koncepcja rozbudowy szpitala w Gostyniu

Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję nad przedstawionymi 
informacjami.
Nikt z obecnych głosu nie zabrał.

Ad.5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji Rewizyjnej 
za rok 2007.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jan Wachowski złożył powyższe 
sprawozdanie, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Innych uwag w tym temacie nie zgłoszono.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję. 
Uwag nie zgłoszono.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania  nauczycielom  dodatków:  motywacyjnego,  funkcyjnego 
oraz  za  warunki  pracy,  szczegółowe warunki  obliczania  i  wypłacania 
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wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych 
zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2008

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiony projekt 
uchwały uwzględnia część wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego, po czym otwarł dyskusję w tym temacie.

Burmistrz poinformował, że członkowie Komisji mają prawo zgłaszać uwagi do 
projektów uchwał, jednak nie wszystkie muszą być uwzględnione. Dodał także, 
że na mocy przedstawionej uchwały żaden nauczyciel nie straci finansowo.
Następnie wnioskował o przyjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Rady do projektu w/w 
uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że Komisja ustosunkowała 
się pozytywnie do poprawek wniesionych przez członków Komisji, natomiast 
nie ma opinii do projektu uchwały w przedstawionej formie.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Tomasz 
Szczepaniak stwierdził, że członkowie Komisji nie głosowali nad projektem 
uchwały. Dodał także, że jako nauczyciel brak dodatku za wychowawstwo 
w przedszkolu jest jego bolączką.

Innych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XVI/ 106 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  świadczenia 
prowadzonego  przez  Gminę  Borek  Wlkp.  przedszkola  publicznego  
w zakresie przekraczającym podstawy programowe 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski.
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Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XVI/ 107 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) ustalenia opłat za składowanie odpadów dostarczonych na wysypisko  
w Karolewie

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Wyjaśnień w tym temacie udzielił Burmistrz informując, że w związku 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczącym opłat 
za korzystanie ze środowiska odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego 
zmienia się stawka za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych 
na składowisku. W roku 2007 opłata za składowanie 1 tony odpadów wynosiła 
15,71 zł, natomiast w roku 2008 opłata ta wzrosła do 75 zł za tonę. W związku 
z powyższym wzrost tych opłat wymusza podwyższę za składowanie odpadów 
komunalnych na wysypisko.

Radny Andrzej Kubiak wnioskował o wyznaczenie miejsca do składowania 
kamieni i gruzu budowlanego.

Burmistrz wyjaśnił, że jest to niemożliwe, ponieważ bez nadzoru i ogrodzenia 
miejsce takie stałoby się kolejnym składowiskiem odpadów komunalnych.
Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XVI/ 108 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d) określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Mieczysław Kowalski.
Po czym Przewodniczący Rady apelował do wszystkich o segregację odpadów 
komunalnych. 
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Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XVI/ 109 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e) zmian w budżecie

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie.
Nikt głosu nie zabrał wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XVI/ 110 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

f) zwolnień podatku od nieruchomości

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Mieczysław Kowalski.
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję nad projektem uchwały.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał, po czym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania 
Uchwała Nr XVI/ 111 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Wicestarosta – Janusz Sikora poinformował, że przy 
posesji  p. Wasielewskiego na Osiedlu 600 lecia w Borku Wlkp. są duże 
nierówności na drodze oraz wystające studzienki kanalizacyjne utrudniające 
poruszanie się samochodów na tej drodze.
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Następnie Przewodniczący Rady wnioskował o zorganizowanie posiedzenia 
w sprawie przeanalizowania projektu uchwały w sprawie diet przysługujących 
sołtysom oraz przewodniczącemu Osiedla Borek Wlkp.

Sołtys wsi Karolew – Romuald Gawroński zapytał czy zmniejszenie diety 
sołtysom o 20% za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. ma 
podnieść frekwencję w obradach Rady.

Radny Andrzej Kubiak uważa, że nie należy zmieniać diet dla sołtysów. Ponadto 
radny apelował do wszystkich rolników aby do dnia 10 lutego br. nie 
sprzedawali trzody chlewnej, w ramach protestu z powodu bardzo niskich cen za 
żywiec. Radny  wnioskował także o udział rolników w POLAGRZE, która 
odbędzie się w dniach od 15 do 17.02 br. w Poznaniu, aby „naciskać” na 
podwyżkę cen za trzodę chlewną.

Radna Róża Jędrosz zapytała co się dzieje w sprawie sprzedaży budynku po 
byłej szkole w Koszkowie.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że sprawa jest w toku.

Następnie sołtys wsi Jawory Marek Mróz zapytał dlaczego nie ma kontynuacji 
budowy chodnika w Jaworach. 

Burmistrz stwierdził, że droga w Jaworach jest zaliczana do kategorii dróg 
powiatowych, w 2007 roku Gmina dofinansowała w/w zadanie i chodnik był 
budowany, natomiast w budżecie na 2008 rok, nie zostały zabezpieczone żadne 
środki na to zadanie.

Wicestarosta poinformował, że Powiat pokrywa 50% kosztów budowy 
chodników. Dodał także, że w roku 2008 najważniejszym zadaniem jest budowa 
chodnika w Bruczkowie i Wygodzie, natomiast budowa chodnika w Jaworach 
nie została ujęta w budżecie. Wicestarosta stwierdził, że zadanie to będzie 
realizowane, jednak obecnie nie może określić terminu. 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak zapytał czy lampy przy 
obwodnicy Borku Wlkp. są własnością Gminy oraz dlaczego tak wcześnie rano 
gasną lampy w mieście.

Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 
poinformował, że trwają rozmowy z energetyką w sprawie przejęcia lamp, 
natomiast  wcześniejsze wyłączenia oświetlenia w mieście są związane 
z oszczędnością.
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Sołtysi wsi Jawory, Skokówko i Skoków zgłosili problem wałęsających się 
psów.

Następnie sołtys wsi Skokówko poinformował o: 

- złym oznakowaniu przy obwodnicy - brak tablicy informującej zjazd do ich 
miejscowości,

- zapchanych przepustach przy drodze w Skokowie– droga z obwodnicy do 
wsi zalana wodą,

- w Skokówku nie zatrzymują się autobusy, ponieważ przy przystanku 
autobusowym jest „linia ciągła”.

Radny Mieczysław Dębowiak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska rozwiąże problem wałęsających się psów.

Sołtys wsi Strumiany zapytał co ma zrobić ze śmieciami przy koszach do 
segregacji odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że niektóre gminy rozwiązują sprawę 
w ten sposób, że wprowadzają podatek za odpady komunalne od wszystkich 
mieszkańców. Dodał także, że w naszej gminie przyjęto inne rozwiązanie.

Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 
poinformował, że system przyjęty na terenie naszej gminy nie jest zły, jednak 
przy niektórych kubłach do segregacji odpadów jest bałagan, należy tę sprawę 
zgłaszać do Urzędu Miejskiego. Następnie dodał, że rozpatrywany jest 
indywidualny system workowej segregacji odpadów komunalnych, na początek 
w jednej wsi np. w Koszkowie, jeżeli się sprawdzi to system rozszerzymy.

Ad.11. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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