
Protokół  Nr XLII / 2010
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 27 maja 2010 roku

w godz. od 1630 do 1940

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  –  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 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 XLI sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” OSP Karolew,
b) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” Kazimierze 

Helenie Szymczak,
c) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” Janowi 

Kulińskiemu, 
d) ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” 

w Karolewie prowadzonym przez Gminę Borek Wlkp.,
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, szkół i form wychowania 
przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Borek Wlkp. 
przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,

f) zbycia lokali mieszkalnych i współwłasności w nieruchomościach 
gruntowych położonych w Borku Wlkp.,
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g) zbycia lokalu mieszkalnego i współwłasności w nieruchomości gruntowej 
położonej w Borku Wlkp.,

h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym 
w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp. – „Osiedle Jaraczewska”,

i) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013,

j) określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie 
Borek Wlkp. lub jej jednostkom podległym, 

k) zmian budżetu i w budżecie.
8. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia Gminy Borek Wlkp. do 

Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.
9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
10.Wolne głosy i wnioski. 
11.Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do 
przedstawionego harmonogramu.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.
W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do 
realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLI 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 XLI sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XLI sesji Rady głosowało 12 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Mieczysław 
Kowalski).

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
Sprawozdanie nie zostało złożone – radni powiatu nieobecni.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz – Marian Jańczak stanowi ono 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tym temacie.
Radny  Marek  Rożek  zapytał,  czy  na  ul.  Skokowskiej  już  zakończono 
modernizację drogi.

Str.2 /10



Burmistrz  wyjaśnił,  że  właśnie  został  położony nowy dywanik asfaltowy,  ze 
względu na warunki atmosferyczne wcześniej było to niemożliwe.
Innych pytań nie zgłoszono.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” OSP 

Karolew

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do 
przedstawionego projektu 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 XLII/ 314 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.

b) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 
Kazimierze Helenie Szymczak

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

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 XLII/ 315 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.

c) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” Janowi 
Kulińskiemu

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.
Żadnych uwag nie zgłoszono.
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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 XLII/ 316 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu.

d) ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” 
w Karolewie prowadzonym przez Gminę Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem 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 XLII/ 317 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu.

e) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, szkół i form 
wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie 
gminy Borek Wlkp. przez inne podmioty niż jednostki samorządu 
terytorialnego i ministrów

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.
Radny Marek Rożek  wnioskował o ujednolicenie dotacji na wydatki bieżące 
-remonty, przewidziane na jednego ucznia objętego publiczną i niepubliczną 
formą wychowania przedszkolnego.

Burmistrz wyjaśnił, że dotacje na remonty są równe, poza inwestycją, jest 
określone to określone w par. 10, pkt 7.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Karolewie – Barbara Wawrzyniak 
wyjaśniła, że niepubliczna forma wychowania przedszkolnego, to jest 
alternatywna forma przedszkola. 

W związku z powyższym radny Marek Rożek wycofał swój wniosek.
Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Str.4 /10



Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XLII/ 318 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu.

f) zbycia lokali mieszkalnych i współwłasności w nieruchomościach 
gruntowych położonych w Borku Wlkp.

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

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 
projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokali mieszkalnych:
1) przy ul.  Zdzieskiej  7/1 na rzecz najemcy Barbary Rukat.  Wartość lokalu  

z gruntem wynosi 27.500 zł, w tym: budynek mieszkalny 28,39 m2, budynek 
gospodarczy 2,03 m2, oraz wc 1,06 m2, przynależność gruntowa do lokalu 
152,34m2,

2) przy  ul.  Powstańców  Wlkp.  44/2  na  rzecz  najemcy  Eugeniusza  Piórka. 
Wartość lokalu z gruntem 31.000 zł, w tym: lokal mieszkalny o powierzchni 
31,71 m2, pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,02 m2 oraz wc 0,91 m2.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Andrzej Kubiak). 
Uchwała Nr XLII/ 319 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu.

g) zbycia lokalu mieszkalnego i współwłasności w nieruchomości gruntowej 

położonej w Borku Wlkp.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Przewodniczący Rady.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 
projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 1 na 
rzecz  najemcy  Artura  Paździerskiego.  Wartość  lokalu  z  gruntem  wynosi 
122.000  zł, w tym: budynek mieszkalny 99,40 m2, w tym: korytarze i klatka 
schodowa 51,70 m2 oraz piwnica o pow. 115,94 m2.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecny j.w.). 
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Uchwała Nr XLII/ 320 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu.

h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 
położonym w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp. – „Osiedle 
Jaraczewska”

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

Inspektor  Urzędu Miejskiego – Donata  Drukarczyk wyjaśniła,  że  teren 
objęty  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  położony  jest 
częściowo w północno-wschodnim skraju miasta Borek Wlkp. i częściowo we 
wsi Skoków, obręb Skoków. Plan wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny dróg publicznych i teren drogi wewnętrznej. 
Ponadto  dodała,  że  w  zakresie  parametrów  i  wskaźników  kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się:
a) powierzchnię zabudowy nie więcej niż 20% powierzchni działki budowlanej
i nie więcej niż 250 m²,
b) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniej niż 50% powierzchni 
działki budowlanej,
c) wysokość budynku mieszkalnego – nie większa niż 9,0 m, i nie większa niż 2 
kondygnacje, w tym poddasze użytkowe,
d) wysokość budynku gospodarczego - nie większa niż 4,5 m,
e) dachy  strome,  dwu  lub  wielospadowe,  symetryczne,  o  kącie  nachylenia 
połaci dachowych 35º- 45º,
f) pokrycia dachowe z dachówki lub materiału dachówkopodobnego w kolorze 
ceglastoczerwonym,
g) kalenice  równoległe  do  obowiązujących  linii  zabudowy,  dla  budynków 
lokalizowanych wzdłuż tych linii,
h) poziom posadzki parteru do 0,6 m nad poziomem terenu
i) poziom okapu na wysokości od 3,0 do 3,5 m nad poziomem posadzki parteru,
j) powierzchnię działki budowlanej – nie mniejszą niż  900 m2,
k) minimalną szerokość frontu działki – nie mniejszą niż 20 m,
l) granice boczne działek budowlanych prostopadłe do dróg, z których odbywać 
się będzie wjazd na działkę;
2) dopuszcza się:
a)  podziały  wtórne  działek  pod  warunkiem  możliwości  zachowania  zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały, 
na wszystkich działkach powstałych w wyniku tego podziału,
b)  wydzielenia  działek  na  powiększenie  nieruchomości  sąsiednich  lub 
związanych  z  realizacją  obiektów  infrastruktury  technicznej  o  powierzchni 
niezbędnej do realizacji inwestycji.
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Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag, w związku 
z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny j.w.). 
Uchwała Nr XLII/ 321 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu.

i) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Przewodniczący Rady.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.). 
Uchwała Nr XLII/ 322 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu.

j) określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie 
Borek Wlkp. lub jej jednostkom podległym

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.). 
Uchwała Nr XLII/ 323 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu.

k) zmian budżetu i w budżecie

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Przewodniczący Rady.
Następnie radny Marek Rożek zapytał, czy planowane zwiększenie wydatków 
w dz. 750, rozdz. 75023, § 6060 w kwocie 4.000 zł są przeznaczone na zakup 
ekspresu do kawy.
Burmistrz wyjaśnił, że środki te są planowane na w/w cel.
Radny Marek Rożek uważa, że jest to zakup bezzasadny i wnioskował 
o przeniesienie tych środków do rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na remont 
dróg.
Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 6 radnych, 2 radnych było przeciwnych, 4 
wstrzymało się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
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Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie projektu uchwały z wprowadzoną poprawką.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.). 
Uchwała Nr XLII/ 324 /2010 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu.

Ad. 8.  Podjęcie  decyzji  w sprawie przystąpienia Gminy Borek Wlkp.  do 
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

 Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  Stowarzyszenia  Wspierania 
Przedsiębiorczości  Powiatu Gostyńskiego dotyczące możliwości  przystąpienia 
Gminy Borek Wlkp. do Stowarzyszenia.

Radny Marek Rożek  uważa,  że  w zakresie  prac  jaki  oferuje  Stowarzyszenie 
również  pracownicy  Urzędu  Miejskiego  w  Borku  Wlkp.  mogą  pomóc 
przedsiębiorcom z terenu naszej gminy.

Burmistrz poinformował, że mieszkańcy gminy Borek Wlkp. otrzymują pomoc 
w Urzędzie przy sporządzaniu różnego rodzaju wniosków.

W  związku  z  powyższym  radny  Marek  Rożek  nie  widzi  potrzeby 
przystępowania do Stowarzyszenia.

Innych pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie w powyższej sprawie.

Za przystąpieniem do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu 
Gostyńskiego nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosowania, 12 
radnych głosowało za nie przystępowaniem do Stowarzyszenia (nieobecny 
radny Andrzej Kubiak).

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady prosił o zabranie głosu 
Wicestarostę Powiatu –Januszowi Sikora.
Wicestarosta Powiatu zapytał, czy radni mają pytania.
Radni i zebrani goście nie zgłosili żadnych uwag.
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W dalszej części sołtys wsi Dąbrówka – Sylwester Celka zapytał, co z realizacją 
wniosków zgłoszonych na zebraniu mieszkańców wsi. Sołtys ponadto 
wnioskował o zakup nowych tablic informacyjnych dla sołtysów.
Burmistrz wyjaśnił, że tablice informacyjne dla sołtysów zostaną zakupione.
Następnie sołtys wsi Dąbrówka stwierdził, że nowo wybudowany zjazd z drogi 
krajowej Nr 12 w kierunki Dąbrówki i Strumian jest zbyt wąski.
Burmistrz wyjaśnił, że to skrzyżowanie jest wybudowane zgodnie z przepisami, 
ponadto droga krajowa Nr 12 jest planowana do przebudowy.

Sołtys wsi Jawory zgłosił skargę na nierzetelne szacowanie szkód przez Koło 
Łowieckie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że skargę na Koło Łowieckie można skierować 
do sądu. Dodał także, że właściciel gruntu powinien współuczestniczyć z Kołem 
Łowieckim w ochronie gruntów rolnych.

Burmistrz dodał także, że w sprawach spornych może być powołana dodatkowa 
komisja celem sumiennego oszacowania szkód.

Radny Tadeusz Jańczak zapytał jak realizowane są prace w Bruczkowie. 

Wicestarosta – Janusz Sikora wyjaśnił, że obecnie prowadzone są prace 
związane z odwodnieniem drogi i chodnika. W następnej kolejności zostanie 
położona warstwa wyrównawcza, jednak na długości 100 m z braku środków 
warstwa wyrównawcza zostanie położona w przyszłym roku. Na rok 2011 na 
całości zaplanowano położenie warstwy ścieralnej.

Radny Marek Rożek zapytał jakie są perspektywy realizacji drogi od ul. 
Konopnickiej w Borku Wlkp. w kierunku Strumian.

Wicestarosta wyjaśnił, że modernizacja wskazanej drogi jest planowana 
w przyszłym roku, prace będą rozpoczynane od nowego skrzyżowania na 
drodze krajowej Nr 12 w kierunku Dąbrówki.

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych oraz sołtysów do 
udziału w obchodach „Powiatowego Dnia Samorządowca”, który planowany 
jest w dniu 30 maja br. w Borku Wlkp. 
Ponadto ustalono, że uroczysta sesja z okazji „Dni Borku Wlkp.” odbędzie się 
w dniu 13 czerwca br. o godz. 15.30.

Sołtys wsi Skoków wnioskował  o wykoszenie oraz pogłębienie rzeki Pogony 
w Skokowie.

Burmistrz wyjaśnił, że w tej sprawie należy złożyć wniosek do Spółki Wodnej, 
którą reprezentuje Andrzej Mike.
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W tym punkcie radny Marek Rożek wypowiedział się również w temacie 
zakupu ekspresu do kawy. Radny uważa, że za kwotę 1 tys. zł też można kupić 
dobry ekspres, a nie za 4 tys. jak proponowano.

Przewodniczący Rady wnioskował do Burmistrza o zdyscyplinowanie 
dyrektorów szkół do udziału w sesjach Rady Miejskiej.

Ad.11. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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