
Protokół  Nr XXXVI/2009
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 29 października 2009 roku
w godz. od 1630 do 1840

W sesji  uczestniczyło  13  radnych (ustawowo 15 radnych)  nieobecni  radni: 
Irena Rozwora 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 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki 
Gruntami  i  Gospodarki  Komunalnej  –  Mirosław  Twardowski,  kierownicy 
jednostek  podporządkowanych,  dyrektorzy  szkół  -  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 XXXV sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,
b) przeznaczenia umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
c) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borek Wlkp.,
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym 

w rejonie ulicy Droga Lisia – Trzecianów – „Borek – Trzecianów”,
e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
f) zmian budżetu i w budżecie,
g) określenia stawek podatku od nieruchomości,
h) zwolnień  podatku od nieruchomości, 
i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 

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

Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w pkt. 7 ppkt. d) porządku sesji 
dokonano zmian w nazwie ulicy, było: ulicy Lisia Droga jest Droga Lisia. Po 
czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzoną zmianę.
 Za przyjęciem zmiany głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do 
realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady.

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

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożyła Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, 
stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tym temacie. 
Nikt głosu nie zabrał.

Ad.5 . Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

W tym punkcie radni powiatu byli nieobecni.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Komisje  Rady  odbyły 
wspólne posiedzenie i wydały pozytywną opinię do przedstawionego projektu 
uchwały.
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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 XXXVI/ 268 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) przeznaczenia umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Po  czym  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Komisje  Rady  odbyły 
wspólne posiedzenie i wydały pozytywną opinię do w/w projektu.

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 XXXVI/ 269 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że opinia wspólna Komisji 
Rady do powyższego projektu jest pozytywna.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki 
Gruntami  i  Gospodarki  Komunalnej  –  Mirosław Twardowski  poinformował  
o przeznaczeniu terenów zawartych w projekcie uchwały:
1)Borek  Wlkp.  –  teren  wcześniej  planowany  pod  obwodnicę,  obecnie 

przeznacza się teren pod obszar rozwoju systemu osadniczego oraz pod teren 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

2) Zalesie -  teren pod boisko sportowe i plac ćwiczeń dla OSP,
3) Bruczków - teren pod boisko sportowe i plac ćwiczeń dla OSP,
4) Jeżewo – teren pod miejsca postojowe przy cmentarzu oraz teren na użytek 

rolny,
5) Koszkowo – teren pod plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe,
6) Grodnica – teren pod plac zabaw dla dzieci,
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7)Karolew  –  tereny:  pod  plac  zabaw  dla  dzieci,  ciąg  pieszy  wzdłuż  drogi 
publicznej oraz teren pod miejsca postojowe przy cmentarzu.

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 XXXVI/ 270 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 
położonym w rejonie ulicy Droga Lisia – Trzecianów – „Borek – 
Trzecianów”

Projekt  uchwały  w powyższej  sprawie  wraz  z  uzasadnieniem przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie  Przewodniczący  Rady  otwarł  dyskusję  w  tej  sprawie,  po  czym 
poinformował, że Komisje Rady wydały pozytywną opinię w tym zakresie.
W  tym  punkcie  Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Architektury, 
Inwestycji,  Gospodarki  Gruntami  i  Gospodarki  Komunalnej  –  Mirosław 
Twardowski  poinformował,  że  miejscowy  plan  zagospodarowania 
przestrzennego  obejmuje  teren  położony  w  rejonie  ulicy  Droga  Lisia  – 
Trzecianów –  za stacją  benzynową.  Teren w 40% przeznaczony pod niską 
zabudowę.

Radni  nie  zgłosili  żadnych uwag,  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 XXXVI/ 271 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady- Andrzej Kubiak.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że opinia wspólna Komisji 
Rady do powyższego projektu jest pozytywna.

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. 
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Uchwała Nr XXXVI/ 272 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f) zmian budżetu i w budżecie

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie informując, że 
Komisje  nie  wydały  żadnej  opinii  do  powyższego  projektu,  ponieważ  
do załącznika uchwały - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 
w latach 2009 –2011, na posiedzeniu Komisji radni zgłaszali uwagi.
Burmistrz wyjaśnił, że załącznik dotyczący limitów został zmieniony zgodnie 
z uwagami radnych. 
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny,  
1 radny wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXVI/ 273 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

g) określenia stawek podatku od nieruchomości

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Po czym  Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie informując, że 
Komisje nie wydały żadnej opinii do powyższego projektu.

Radny Mieczysław Dębowiak stwierdził, że wprowadzenie podatku od 
nieruchomości określonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi 
w kwocie 0,20 zł będzie budziło emocje, ponieważ wielu rolników ma drogi 
dojazdowe do pół, z których korzystają inne osoby. Radny prosił 
o wyjaśnienie jak jest rozwiązana w innych gminach ta sprawa.

Burmistrz wyjaśnił, że opodatkowane zostaną tylko drogi oznaczone symbolem 
„dr”, a tych dróg rolnicy mają bardzo mało, ok. 90% to drogi, których 
właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnej. Burmistrz dodał, że w kraju 
10 gmin wprowadziło w/w podatek, następnie przedstawił wykaz dróg na 
terenie gminy Borek Wlkp. podlegających opodatkowaniu.

Radna Róża Jędrosz stwierdziła, że w uzasadnieniu do projektu uchwały nie 
podano ile wynosił podatek od budynków mieszkalnych w 2009 roku. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w uzasadnieniu przedstawiono tylko stawki 
podatku od nieruchomości, które uległy zmianie. Następnie Przewodniczący 
Rady przedstawił dla porównania stawki podatku w ościennych gminach. Po 

5



czym zapytał jaka kwota wpłynie do budżetu gminy w związku ze wzrostem 
podatku.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku ze wzrostem podatku do budżetu 
gminy wpłynie o 69.322 zł więcej w porównaniu do roku 2009, które zostaną 
przeznaczone na inwestycje zaplanowane w budżecie gminy.

Innych uwag nie  zgłoszono,  w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  10  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
3 radnych wstrzymało się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXVI/ 274 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

h) zwolnień  podatku od nieruchomości

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie informując, że 
Komisje wydały pozytywna opinię do projektu powyższej 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 XXXVI/ 275 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 
zwolnień od podatku

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Po czym  Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie informując, że 
Komisje wydały pozytywną opinię do powyższego projektu.
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 XXXVI/ 276 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił informacje:
1) Wojewody Wielkopolskiego dotyczące złożonych przez Przewodniczącego 

Rady oraz Burmistrza oświadczeniach majątkowych, 
2) Naczelnika  Urzędu Skarbowego w Gostyniu  dotyczące  analizy  świadczeń 

majątkowych przez osoby określone w art.24h ust.1 ustawy o samorządzie 
gminnym.

Po czym Przewodniczący Rady apelował do radnych oraz sołtysów  o udział  
w uroczystościach organizowanych z okazji Dni Niepodległości.

Następnie Wicestarosta – Janusz Sikora przedstawił informację z działalności 
Rady Powiatu, między innymi:
- podsumowanie  działań  w  związku  z  nawałnicą,  która  przeszła  

w lipcu br., 
- Szpital w Gostyniu: 
1) nowy  ambulans  ratownictwa  medycznego  w  Borku  Wlkp.,  Wicestarosta 

wnioskował o budowę garażu do karetki,
2) trwa  modernizacja  szpitala,  zakończono  prace  związane  z  pracownią 

tomograficzną,

- budowa dróg powiatowych i chodników na terenie gminy Borek Wlkp.:
1) droga  Strumiany  –  Borek  Wlkp.  –  wykonano  ul.  Konopnicką,  do  końca 

listopada br. zakończenie prac,
2) Bruczków – wykonano pewne zadania, w przyszłym roku Powiat przeznaczy 

150 tys. zł na to zadanie,
3) Jawory – zakończono budowę chodnika,
4) Wycisłowo – wykonano studzienki,
5) ul. Dworcowa – trwają prace,
6) Siedmiorogów Drugi – wpisano w  projekt budżetu,

- przekazanie 5 tys. zł na zakup aparatów powietrznych dla OSP Borek Wlkp.

Zapytań do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.
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Ad. 10. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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