
Protokół  Nr XIX/2008 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 30maja 2008 roku

w godz. od 1630 do 2000

W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecni radni: 
Irena Rozwora, Mieczysław Kowalski oraz Leszek Dajewski– 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, 
Inspektor ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – Mirosław Twardowski, 
kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół 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 12 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 XVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiaty.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie,
b) przyjęcia  Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  

z terenu gminy Borek Wlkp. na lata 2008 –2032,
c) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.,
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżewska”,
e) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Jeżewo  –  tereny 

rekreacyjne”,
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym 

w rejonie miejscowości Jeżewo – tereny sportowe,
g) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  osiedla 

Powstańców Wielkopolskich,
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h) wykupu  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Borku  Wlkp.  przy  ul. 
Adama Mickiewicza i ul. Adama Asnyka,

i) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie,
j) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Jeżewie,
k) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Koszkowie (68/7),
l) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Koszkowie (68/6),
ł) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Koszkowie (68/5),
m) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Koszkowie (68/4),
n) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.,
o) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Studziannie,
p) zbycia lokali  mieszkalnych i  współwłasności w nieruchomości  gruntowej  

w Koszkowie, 
r) zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej 
     na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.,   
s) wyrażenia   zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu 

zawarcia umowy najmu,
t) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. 
„Rozbudowa  i remont kapitalny budynku ratusza oraz zagospodarowanie 
rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, 
drobnymi obiektami małej architektury wraz z nowym oświetleniem”, 

u) udzielenia  dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane dla obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 
Gminy Borek Wlkp.

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

Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do 
przedstawionego harmonogramu.

Burmistrz wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
w uchwale budżetowej na 2008 rok.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja opiniująca wnioski 
o nadanie tytułu i odznaki  „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” rozpatrzyła 
zgłoszone wniosku i w związku z tym wnosi o wprowadzenie na sesję 
następujących projektów uchwał:
y) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” – Panu 
Ryszardowi Janickiemu, 
z) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”- Panu   
    Stefanowi Wawrzyniakowi,
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ź) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” – Jednostce 
   Ochotniczej Straży Pożarnej Zimnowoda z siedziba w Głogininie.

Następnie Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie zgłoszonych 
wniosków.

Za  wprowadzeniem zgłoszonych projektów uchwały do porządku obrad, 
głosowało 12 radnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji po wprowadzonych 
zmianach:

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

w) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
w uchwale budżetowej na 2008 rok,

y) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” – Panu        
   Ryszardowi Janickiemu, 
z) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”- Panu   
    Stefanowi Wawrzyniakowi,
ź) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” – Jednostce 
   Ochotniczej Straży Pożarnej Zimnowoda z siedziba w Głogininie.

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

Za  przedstawionym porządkiem głosowało 12 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 XVIII 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 XVIII sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

3



Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył radny powiatu – Janusz Sikora.
Radny przedstawił następujące informacje:
- zakończono I turę etapu konkursu na dyrektora Szpitala w Gostyniu, do II 

etapu weszła 1 osoba
- w DPS Zimnowoda jest realizowany montaż windy
- przekazano teren pod budowę hali sportowej przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Gostyniu
- nastąpiło otwarcie basenu w Gostyniu
- komunalizacja drogi w Studziannie (Zarząd Powiatu w Gostyniu wystąpił do 

Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o skomunalizowanie drogi  
w obrębie Studzianna na działce  17/2, decyzją Wojewody Gmina Borek 
Wlkp. została właścicielem w/w drogi)

- budowa obwodnicy Gostynia

Radny Andrzej Kubiak zapytał na jakim etapie jest budowa obwodnicy 
Gostynia.

Wicestarosta – Janusz Sikora wyjaśnił, że w/w obwodnica nie jest ujęta 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, a rozpoczęcie prac jest przewidziane 
w 2012 roku. 

Radny Marian Łuczak wnioskował o zainteresowanie sprawą funkcjonowania 
Wydziału Komunikacji w Gostyniu. Prosił o wyjaśnienie dlaczego czas obsługi 
petenta trwa tak długo.

Wicestarosta Janusz Sikora poinformował, że problem zostanie przekazany 
kompetentnej osobie. Dodał także, że w innych wydziałach komunikacji jest 
jeszcze gorzej.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
Ponadto Burmistrz poinformował, że przyjęcia do pracy w BIOPAL spółka z o.o 
będą w dniu  6 czerwca br. o godz. 10.00
Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tym temacie. 
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Zofia Krupczyńska – mieszkanka ul. Jeżewskiej zapytała czy jest planowane 
oświetlenie nowo budowanej drogi przy tejże ulicy.
Burmistrz wyjaśnił, że nie zna planu modernizacji oświetlenia, jednak sołtysi 
dokonywali zgłoszeń montażu lamp przy planie modernizacji oświetlenia 
ulicznego. Następnie Burmistrz stwierdził, że jeśli nie ma tam 
zaprojektowanego oświetlenia, to w II etapie realizacji tej inwestycji będzie 
przekonywał wykonawcę o konieczności realizacji tego zadania.

Radny Mieczysław Dębowiak zapytał, czy  II etap modernizacji oświetlenia 
będzie konsultowany z sołtysami, bo wiele  lamp jest pominiętych. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że etap uzgadniania modernizacji oświetlenia 
z sołtysami już został zakończony. Dodała także, że przeniesienia lamp są 
możliwe, natomiast dokładanie lamp już nie.

Radny Mieczysław Dębowiak stwierdził, że nie było żadnych uzgodnień.

Radny Andrzej Kubiak uważa, że w trakcie realizacji inwestycji nigdy nie 
należy mówić, że nie można nic zmienić.

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że na w/w zadanie została podpisana umowa 
określająca wartość i w ramach tych środków można tylko cos zmienić. Ponadto 
Burmistrz dodał, że miejsca usytuowania lamp były konsultowane z sołtysami, 
co zostało zaznaczone na mapkach.

Innych uwag w tym temacie nie zgłoszono.

W tym punkcie Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. – Hieronim 
Tacka przedstawił nowo zatrudnionych dzielnicowych. Wyjaśnił, że z dniem 16 
kwietnia br. przeszli na emeryturę dzielnicowi Leszek Borysiak i Tadeusz 
Borysiak i z tym dniem obowiązki przejęli Sierżant Sztabowy Robert Szuma 
oraz Sierżant Dominik Kowalski.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Wpłynęło zapytanie radny Róży Jędrosz na temat funkcjonowania Szkoły 
Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Wycisłowie, stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.
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Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak  przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marian Łuczak). 
Uchwała Nr XIX/ 131 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Borek Wlkp. na lata 2008 –2032

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady 
Roman Kręciołek.
Po czym Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w/w program będzie jeszcze 
dodatkowo omówiony dla sołtysów i zapytał czy Rada wyrazi zgodę  aby nie 
czytać całego programu.
11 radnych głosowało za tym aby nie czytać programu, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marian Łuczak).

Następnie Inspektor ds. Ochrony Środowiska poinformował, że program ten ma 
na celu bezpośrednią finansową pomoc sektorowi osób fizycznych niebędących 
przedsiębiorcami. Pomoc ta polegać będzie na dofinansowaniu działań 
związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych, 
w przypadku wystąpienia takich możliwości finansowych Gminy, a także 
stanowi potencjalną podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe.
Program będzie realizowany wspólnie z Starostwem Powiatowym w Gostyniu. 
Środki na to zadanie pochodzić będą z budżetu powiatu, WFOŚiGW oraz 
budżetu gminy. Dalej poinformował, że osoba fizyczna będzie mogła otrzymy
wać dotację do kwoty 2 tyś zł, co w przeliczeniu na powierzchnię dachu 
wyniesie 130 m2. Wniosek o dotację należy złożyć do Urzędu Miejskiego 
w terminie od sierpnia br. Nie będą rozpatrywane wnioski jeśli do 31 stycznia 
2008 r. nie wpłynęła informacja o posiadanych wyrobach zawierających azbest. 
Osoby, które nie złożyły informacji mają taką możliwość w okresie od 1 do 31 
stycznia 2009 r. i będą mogli składać wniosek o dofinansowanie w przyszłym 
roku.

Sołtys wsi Jawory zapytał czy należy ponowić informacje dotyczące posiadania 
pokryć dachowych z płyt azbestowych.
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Radny Tadeusz Jańczak zapytał czy program ten obejmuje tylko osoby fizyczne.

Kierownik Referatu wyjaśnił, że raz złożona informacja nie musi być ponawiana 
co roku. Dodał także, że program dotyczy tylko osób fizycznych.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w 
sprawie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIX/ 132 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.

Przewodniczący Rady poinformował, że podwyżka dla Burmistrza jest 
uzasadniona ponieważ zostały wykonane bardzo ważne inwestycje między 
innymi: obwodnica Borku Wlkp., nowy dywanik asfaltowy w mieście. Dodał 
także, że Rada zobowiązała Burmistrza do wykonania ścieżki na cmentarz 
w Borku Wlkp. modernizacji dróg oraz zadbanie o pracowników. 
Żadnych  uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIX/ 133 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżewska”

Przewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady wnioskował do Rady wyrażenie zgody poprzez 
głosowanie aby nie czytać całych obszernych projektów uchwał.
Za wnioskiem Przewodniczącego Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Następnie Burmistrz poinformował, że Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 
15,7 ha, jest to fragment obszaru miasta Borek Wlkp. w rejonie ul. Jeżewskiej. 
Plan wyznacza tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren 
obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych oraz tereny dróg publicznych.
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W dalszej części Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają jakieś uwagi 
do w/w projektu uchwały.
Zofia Krupczyńska mieszkanka ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp. stwierdziła, że 
w projekcie nowobudowanej drogi do firmy BIOPAL nie jest uwzględniona 
budowa chodnika, w związku z powyższym prosiła o sprecyzowanie terminu 
uwzględnienia jego budowy.

Burmistrz stwierdził, że istniejący chodnik nie jest niszczony. Dodał także, że 
obecnie nie może być budowany nowy chodnik, ponieważ nie wiadomo, gdzie 
ma iść linia gazu. Burmistrz poinformował, że w perspektywie 2- 3 lat chodnik 
będzie położony.

Innych uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIX/ 134 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżewo – tereny 
rekreacyjne” 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.

Po czym Burmistrz wyjaśnił, że teren objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego jest fragmentem obszaru wsi Jeżewo od 
cmentarza do lasu i obejmuje obszar ok. 14,5 ha. Plan wyznacza tereny sportu 
i rekreacji oraz teren drogi publicznej. Ustalenia planu dopuszczają lokalizacje 
zieleni, urządzeń rekreacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury sanitarnej. Teren 
ten później może być zamieniony na tereny przy zalewie.

Uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIX / 135 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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f) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  terenie 
położonym w rejonie miejscowości Jeżewo – tereny sportowe

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
Burmistrz wyjaśnił, że plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 2,5 ha 
i wyznacza tereny sportu i rekreacji oraz tereny parkingu. Ustalenia planu 
dopuszczają lokalizacje boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIX/136/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

g) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  osiedla 
Powstańców Wielkopolskich

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie Burmistrz poinformował, że  miejscowy plan przestrzennego 
zagospodarowania w/w osiedla obejmuje obszar w rejonie ulic: Marii 
Konopnickiej, Dworcowej, Sportowej, stadionu sportowego  oraz Powstańców 
Wlkp. w Borku Wlkp.

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

h) wykupu nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp. przy ul. 
Adama Mickiewicza i ul. Adama Asnyka

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, po 
czym poinformował, że są to działki konieczne pod budowę drogi i chodnika.

Mieszkanka Borku Wlkp. – Zofia Krupczyńska zapytała czy wszystkie grunty 
w Borku Wlkp. zostały równo wycenione, czy dla każdej działki jest 
indywidualny cennik.
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Burmistrz wyjaśnił, że wszystkie grunty są równo wycenione, a cena za 1m2 

wynosi 20 zł.

Zofia Krupczyńska stwierdziła, że średnia cena gruntu budowlanego wynosi 
45 zł za 1m2.

Po czym Burmistrz poinformował, że rzeczoznawca wycenia według średniej 
ceny w danym rejonie.
Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek). 
Uchwała Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

i) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie Burmistrz poinformował, że jest to grunt rolny o powierzchni ok. 2 ha 
położony w Głogininie,  o wartości  50 tys. zł.
Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek). 
Uchwała Nr XIX/139/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

j) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Jeżewie

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie. 
Po czym  Burmistrz poinformował, że są to grunty w obrębie ul. Głosiny, 
obwodnica oraz Frasunek.
Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek, Marian Łuczak 
oraz Andrzej Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/140/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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k) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Koszkowie (68/7)
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 

Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że jest to teren przy szkole 
podzielony zgodnie z wnioskami mieszkańców tego budynku.
Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek, Marian Łuczak 
oraz Andrzej Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/141/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

l) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Koszkowie (68/6)
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.

Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek, Marian Łuczak 
oraz Andrzej Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/142/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

ł) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Koszkowie (68/5)
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie. 
Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek oraz Andrzej 
Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/143/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

m) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Koszkowie (68/4)
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.

Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek oraz Andrzej 
Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/144/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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n)  zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie. 
Następnie Burmistrz poinformował, że jest to działka położona przy ul. 
Mickiewicza i Asnyka, na sprzedaż której już wcześniej Rada  Miejska wyraziła 
zgodę jednak zmienił się jej metraż i wycena.
Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek oraz Andrzej 
Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/145/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

o) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Studziannie
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.

Po czym Burmistrz wyjaśnił, że są to drogi przebiegające wzdłuż kopalni żwiru.
W tym punkcie głos zabrała właścicielka kopalni żwiru, która poinformowała, 
że jest zaskoczona wyceną wskazanego gruntu przez rzeczoznawcę.

Burmistrz wyjaśnił, że nie zna kryteriów, które brał pod uwagę rzeczoznawca 
przy wycenie tego gruntu.

Właścicielka kopalni żwiru poinformowała, że sprzedaż tego gruntu jest na jej 
wniosek, jest zadowolona, że sprawa zostanie uregulowana jednak  uważa, że 
wycena jest zawyżona. Po czym stwierdziła, że w związku z tak wysoką ceną 
prosi o 3 miesięczną zwłokę przy wykupie tego gruntu.

Burmistrz stwierdził, że procedura od podjęcia uchwały do wykupu trwa co 
najmniej 50 dni.

Następnie Przewodniczący Rady podziękował właścicielce kopalni za 
uregulowanie spraw, po czym dodał, że Burmistrz sprzyja przedsiębiorcom 
i w tym wypadku również tak będzie.

Właścicielka kopalni żwiru wyraziła swoje ubolewanie, że płaci tak wysokie 
podatki do Gminy, a miejscowość, w której jest położona kopalnia czyli 
Studzianna nic z tego nie ma.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wypowiedz właścicielki kopali nie jest 
prawdą, ponieważ w Studziannie jest założony wodociąg, za który nie wszyscy 
właściciele posesji zapłacili.
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Głos zabrał także sołtys wsi Studzianna, który wnioskował o budowę drogi w tej 
miejscowości.  Ponadto poinformował,  że  w dniu  4  czerwca br.  odbędzie  się 
spotkanie w tej sprawie.
Innych  uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek oraz Andrzej 
Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/146/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

p) zbycia lokali mieszkalnych i współwłasności w nieruchomości gruntowej 
w Koszkowie
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie. 
Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek oraz Andrzej 
Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/147/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

r)  zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty 
    targowej na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek oraz Andrzej 
Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/148/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

s)  wyrażenia  zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu    
     zawarcia umowy najmu

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie. 
Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek oraz Andrzej 
Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/149/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
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t) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. 
„Rozbudowa  i remont kapitalny budynku ratusza oraz 
zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami 
handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz 
z nowym oświetleniem”
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek oraz Andrzej 
Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/150/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

u) udzielenia  dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane dla obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących 
własności Gminy Borek Wlkp.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie. 
Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek oraz Andrzej 
Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/151/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

w) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
w uchwale budżetowej na 2008 rok

Burmistrz wnioskował o wycofanie w/w projektu uchwały ponieważ przetarg na 
remont i rozbudowę Ratusza nie został rozstrzygnięty.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 
Za wycofaniem w/w projektu uchwały z porządku sesji głosowało 10 radnych, 
nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny 
Marek Rożek oraz Andrzej Kubiak). 

y) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” – Panu  
     Ryszardowi Janickiemu 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z opinią Komisji ds. zaopiniowania wniosków o 
nadanie tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”.

Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek oraz Andrzej 
Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/152/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

z)  nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”- Panu  
     Stefanowi Wawrzyniakowi

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie 
wraz z opinią Komisji ds. zaopiniowania wniosków o nadanie tytułu i odznaki 
„Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”.
Radny Tadeusz Jańczak stwierdził, że Stefan Wawrzyniak jest godny tego 
odznaczenia.
Innych uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek oraz Andrzej 
Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/153/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

ź) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” –   
  Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Zimnowoda z siedziba 
   w Głogininie

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z opinią Komisji ds. zaopiniowania wniosków o 
nadanie tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”.

Uwag nie zgłoszono. Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marek Rożek oraz Andrzej 
Kubiak). 
Uchwała Nr XIX/154/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
W tym punkcie Przewodniczący Rady wnioskował  o pisemną odpowiedz 

na zadane pytania radnej Róży Jędrosz.
Burmistrz poinformował, że udzieli radnej pisemnej odpowiedzi.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.
Redaktor  gazety „Życie Gostynia” Cezary Warczak uważa, że 

przedstawione przez radną Różę Jędrosz zapytania powinny być skierowane do 
Rady Pedagogicznej lun Rady Szkoły Podstawowej  w Wycisłowie.
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Radna Róża Jędrosz poinformowała, że wykorzystała już „drogę służbową” 
w tej sprawie i nie uzyskała żadnej odpowiedzi wobec powyższego złożyła 
oficjalne zapytanie.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że wcześniej otrzymał takie 
pytania od radnej Róży Jędrosz i skierował sprawę do wyjaśnienia przez 
Burmistrza.

W dalszej części głos zabrała Dyrektor SP w Wycisłowie Alina Sokół, która 
przeprosiła wszystkich za konieczność wysłuchiwania tych uwag, ponadto 
poinformowała, że przedstawione przez radną Różę Jędrosz uwagi w sprawie 
niewłaściwej pracy nauczycieli i dyrektora SP w Wycisłowie były omawiane na 
Radzie Pedagogicznej SP w związku z wcześniejszym pismem radnej 
i jednocześnie nauczycielki tejże szkoły do dyrekcji szkoły.
Dyrektor SP w Wycisłowie stwierdziła także, że zgłoszone zapytania radnej 
Róży Jędrosz są goryczą jej  porażki w konkursie na dyrektora SP 
w Wycisłowie.

Przewodniczący Rady uważa, że sprawę należy rozwiązać w szkole, ponieważ 
tam są stosowne służby. Zaoferował także swoja pomoc w negocjacjach w tym 
zakresie.

 Radna Róża Jędrosz stwierdziła, że od marca br. prosiła o takie negocjacje.

Radny Marian Łuczak stwierdził, że jest zaszokowany tym co usłyszał i nie 
weźmie udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty,... w tym temacie.

Dyrektor SP w Wycisłowie Alina Sokół poinformowała, że nauczyciele szkoły 
wypowiedzieli się w tej sprawie i wyrazili dezaprobatę na działalność radnej 
Róży Jędrosz w SP w Wycisłowie. Dodała także, że kontynuacja tej sprawy nie 
przyniesie nic dobrego. Dyrektor SP w Wycisłowie stwierdziła także, że będzie 
zmuszona podjąć radykalne decyzje w tym kierunku aby sprawę rozwiązać.

Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tej sprawie. 
Następnie stwierdził, że w dniach od 14.06 br. do 16.06 br. odbędą się „Dni 
Borku Wlkp.”. Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z tym, że sala 
posiedzeń MGOK jest zajęta w czwartek 12.06 będzie konieczność odbycia sesji 
w innym dniu tygodnia.

Radny Tadeusz Jańczak zaproponował aby uroczysta sesja Rady Miejskiej 
odbyła się niedzielę i nie koniecznie w sali posiedzeń MGOK.

Radni poparli zgłoszoną propozycję.
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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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