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

odbytej w dniu 10 grudnia 2009 roku
w godz. od 1630 do 1845

W sesji  uczestniczyło  13  radnych (ustawowo 15 radnych)  nieobecni  radni: 
Irena Rozwora oraz Andrzej Kubiak- 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 XXXVII sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  z  przygotowania  placówek 
oświatowych do nowego roku szkolnego.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010,
b) klasyfikacji  i  opłat za składowanie odpadów na składowisko w Karolewie 

objętym Porozumieniem Międzygminnym w Jarocinie,
c) określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie gmin należących do Porozumienia Międzygminnego Jarocin,

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  gruntowej położonej w Borku 
Wlkp. przy ul. Sportowej,
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e) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie, 
f) wniesienia do spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Borku Wlkp. 

wkładu finansowego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki i objęcie 
przez Gminę Borek Wlkp. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
tej spółki,

g) zmian budżetu i w budżecie,
h) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010,
i) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski. 
11. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Rady 
omówiono również projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 
o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej na 2009 rok.
Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do 
porządku sesji projektu uchwały w powyższej sprawie.
Za przyjęciem do porządku sesji projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej 
na 2009 rok głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał 
się od głosowania.
Następnie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pkt.  8  porządku  sesji  w  po 
wprowadzonej poprawce.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010,
b) klasyfikacji  i  opłat za składowanie odpadów na składowisko w Karolewie 

objętym Porozumieniem Międzygminnym w Jarocinie,
c) określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie gmin należących do Porozumienia Międzygminnego Jarocin,

d) wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  gruntowej  położonej  
w Borku Wlkp. przy ul. Sportowej,

e) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie, 
f) wniesienia do spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Borku Wlkp. 

wkładu finansowego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki i objęcie 
przez Gminę Borek Wlkp. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
tej spółki,

g) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
w uchwale budżetowej na 2009 rok,

h) zmian budżetu i w budżecie,
i) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010,
j) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
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Powyższy porządek sesji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. 
Za  przyjęciem  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  i  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania.
Wobec powyższego przystąpiono do realizacji obrad XXXVIII sesji Rady.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXVII 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 XXXVII sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, 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.
Radni powiatu byli nieobecni.

Ad.5.  Sprawozdanie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Spraw 
Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z przygotowania 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Przewodnicząca  Komisji  –  Róża  Jędrosz  przedstawiła  powyższe 
sprawozdanie, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tym temacie.
Nikt z obecnych głosu nie zabrał.
Następnie  Przewodnicząca  Komisji  poinformowała,  że  sprawozdanie  jest 
dostępne w biurze Rady.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
W/w sprawozdanie złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu.
Burmistrz stwierdził także, że w miesiącu styczniu 2010 roku należy 
przeprowadzić analizę oświaty na terenie naszej gminy. 

Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty – Róża Jędrosz w imieniu Zarządu 
Stowarzyszenia  „Dziecko”  Lokalnej  Organizacji  Grantowej  podziękowała 
Burmistrzowi  za  wsparcie  programu aktywizujące  małe  społeczności  lokalne 
„Działaj lokalnie VI”.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.
Nie wpłynęła żadna interpelacja.
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Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok 
2010
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 

uchwały.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Komisje  Rady  wydały 
pozytywną opinię do przedstawionego projektu uchwały.
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 XXXVIII/ 280 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) klasyfikacji  i  opłat  za  składowanie  odpadów  na  składowisko  
w Karolewie objętym Porozumieniem Międzygminnym w Jarocinie 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
Po czym poinformował,  że Komisje  Rady 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 XXXVIII/ 281 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie gmin należących do Porozumienia Międzygminnego 
Jarocin
Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 

Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji Rady do 
powyższego projektu jest pozytywna.
Ponadto Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska określa górne stawki 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów 
komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych. Po czym wnioskował do wszystkich o przejrzenie swoich 
umów i kontrolę firm odbierających odpady, aby nie żądały więcej niż określa 
uchwała Rady Miejskiej.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
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Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXVIII/ 282 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d) wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  gruntowej  położonej  
w Borku Wlkp. przy ul. Sportowej
Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały.  Następnie 

poinformował, że Komisje Rady wydały pozytywną opinię do przedstawionego 
projektu uchwały.

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 XXXVIII/ 283 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie
Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 

Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że opinia 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. 
Uchwała Nr XXXVIII/ 284 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

f) wniesienia  do  spółki  Zakład  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  
w  Borku  Wlkp.  wkładu  finansowego  na  podwyższenie  kapitału 
zakładowego  spółki  i  objęcie  przez  Gminę  Borek  Wlkp.  udziałów  
w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki
Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały.  Następnie 

poinformował, że Komisje Rady wydały pozytywną opinię do przedstawionego 
projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o zajęcie stanowiska w tej 
sprawie.
Burmistrz  wyjaśnił,  że  przedmiotem  działalności  spółki  jest  gospodarka 
odpadami,  utrzymanie czystości  na terenie miasta  i  gminy,  a także realizacja 
nowych inwestycji. Taką inwestycją w obecnym czasie jest budowa targowiska 
gminnego wraz z parkingiem. Burmistrz dodał także, że wkład finansowy na 
podwyższenie  kapitału  spółki  pozwoli  na  płynną  realizację  tego  zadania. 
Następnie stwierdził, że środki te wrócą później do budżetu gminy.
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Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  popiera  budowę  targowiska  
z zagospodarowaniem tego terenu, ponieważ często było to miejsce składowania 
odpadów komunalnych. 
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 XXXVIII/ 285 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

g) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
w uchwale budżetowej w 2009 roku
Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 

Rady Tomasz Szczepaniak.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej do powyższego projektu jest 
pozytywna. 
Po czym Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 
Mieczysław Dębowiak wyjaśnił, że na swym posiedzeniu Komisja nie omawiała 
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 XXXVIII/ 286 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

h) zmian budżetu i w budżecie
W  tym  punkcie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnik  Gminy  

o przedstawienie poprawek do projektu uchwały, który otrzymali radni wraz  
z zaproszeniem na sesję.
Skarbnik Gminy poinformowała o wprowadzonych poprawkach.
Następnie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie.
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 XXXVIII/ 287 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

i) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010
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Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
W  tym  punkcie  Przewodniczący  Rady  poruszył  sprawę  nie  przestrzegania 
Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  naszej  gminy. 
Wnioskował o workową segregację odpadów komunalnych przez mieszkańców 
gminy. 
Radny Mieczysław Dębowiak wnioskował  o dopisanie  w informacji  o stanie 
bezpieczeństwa  na  terenie  powiatu  gostyńskiego  „z  uwzględnieniem  gminy 
Borek Wlkp.”
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  powyższa  informacja  jest  
z uwzględnieniem bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.
Innych 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 XXXVIII/ 288 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

j) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010
Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 

uchwały w powyższej sprawie.
Radny  Tadeusz  Jańczak  wnioskował  o  wyjaśnienie  zaplanowanych  kontroli 

problemowych.
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Jan  Wachowski  stwierdził,  że  kontrola 

dotyczyć będzie:
II  kwartał:  Urzędu  Miejskiego  -  wydatków  inwestycyjnych  i  wydatków 

materiałowych za I kwartał 2009 roku, 
III  kwartał: ZS w Zimnowodzie  –  wydatków  w §  4210  w  miesiącu  lipcu  
i sierpniu 2010 roku pod kątem celowości i gospodarności,
IV kwartał: MGOPS – wydatki w § 4210 w miesiącu sierpniu i wrześniu 2010 
roku.
Innych uwag nie zgłoszono, zakresy kontroli poszczególnych jednostek zostały 
wpisane do planu pracy Komisji na rok 2010, po czym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXVIII/ 289 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 10. Wolne głosy i wnioski.
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Radny Tadeusz Jańczak w imieniu  mieszkańców bloku SKR w Borku 
Wlkp. wnioskował do wszystkich o parkowanie samochodów na parkingu przy 
stadionie miejskim.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  druh  Grzegorz 
Marszałek na co dzień pełniący funkcję Komendanta M-G ZOSP RP w Borku 
Wlkp. i Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu został laureatem 
konkursu  "Wolontariusz  Roku  2009  Powiatu  Gostyńskiego", kapituła 
konkursowa wyróżniła także Małgorzatę Mróz zam. Borek Wlkp.

Radni ustalili także termin wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej, która 
zaplanowana została na dzień 17 grudnia br. tj. czwartek o godz. 1400.

Sołtys wsi  Siedmiorogów Drugi  –  Marian Andrzejak zapytał  jaki  jest  wynik 
przetargu na dworek w tej miejscowości.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  właścicielem  dworku  jest  Agencja 
Nieruchomości Rolnej, po czym zobowiązał Sekretarz Gminy do zorientowania 
się w tym temacie.

Radny  Mieczysław  Kowalski  zapytał,  jaka  stawka  podatku  rolnego  została 
przyjęta do projektu budżetu na 2010 rok.

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  do  projektu  budżetu  została  przyjęta  stawka 
ustawowa.

Ad. 11. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek   zakończył  XXXVIII  sesję  Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. składając wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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