
Protokół  Nr XII/2011 
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 13 października 2011 roku
w godz. od 1600 do 1730

W  sesji  uczestniczyło  14  radnych (ustawowo  15  radnych)  
-  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecny radny Michał Dopierała.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Z- ca Burmistrza – Elżbieta Pawlak,  Skarbnik 
Gminy  – Mirosława Kozłowska,  Kierownik Referatu  Ochrony Środowiska  – 
Mirosław  Twardowski,  kierownik  MGOPS  –  Dorota  Dutkowiak,  Dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – Marlena Kowalska  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 XI 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) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu,
b) określenia stawek podatku od nieruchomości,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych 

położonych w Borku Wlkp.,
d) zmian budżetu i w budżecie na 2011 rok.

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

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do 
przedstawionego porządku sesji.
Nikt uwag nie zgłosił, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
przystąpił do realizacji porządku obrad.
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli 
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją. Następnie zapytał czy 
radni zgłaszają uwagi do protokołu.
Nikt uwag nie zgłosił. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady  prosił o przegłosowanie jego 
przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XI 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 nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych 
Rady Powiatu. 
 
Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

W tym punkcie Z-ca Burmistrza – Elżbieta Pawlak złożyła powyższe 
sprawozdanie, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Marek Rożek zapytał za jaką kwotę zostały zbyte nieruchomości 

gruntowe położone w Borku Wlkp.

Sekretarz Gminy poinformowała, że jedna działka za kwotę 22.450 zł, natomiast 
druga za kwotę 21.700 zł netto. 

Innych pytań nie zgłoszono.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Radna Róża Jedrosz zapytała jaki był koszt budowy placów zabaw 
w Koszkowie, Jeżewie i Borku Wlkp. 

Radny Marek Rożek wnioskował o oznakowanie drogi dojazdowej z obwodnicy 
Borku Wlkp. do Zalewu w Jeżewie. Radny zwrócił również uwagę iż wskazana 
droga jest trudno przejezdna dla samochodów osobowych.

Innych pytań nie zgłoszono. 
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Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

W tym punkcie Przewodnicząca Zespołu opiniującego zgłoszonych 
kandydatów na ławników – Barbara Wawrzyniak przedstawiła opinię 
poszczególnych kandydatów, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji skrutacyjnej dla 
przeprowadzenia wyboru ławników.

W skład w/w komisji zaproponowano:
1) radnego – Przemysława Madzię 
2) radnego – Mieczysława Dębowiaka 
3) radnego – Tadeusza Ratajczaka 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w tejże komisji.

Następnie Komisja skrutacyjna przestąpiła do przygotowania kart do 
głosowania. 

Po zakończeniu prac przygotowawczych Komisja Skrutacyjna poinformowała 
o sposobie głosowania i rozdała radnym karty do głosowania.
Po odbyciu aktu głosowania komisja przystąpiła do obliczania oddanych 
głosów. Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej – Przemysław Madzia 
odczytał protokół komisji dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Gostyniu, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący  Rady – Tomasz Szczepaniak odczytał projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag.
Wobec powyższego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XII/ 58 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b) określenia stawek podatku od nieruchomości.
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Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Radny Marek Rożek prosił o wyjaśnienie otrzymanych wyliczeń do projektu 
uchwały.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że tabela przedstawia różnicę w podatku od 
nieruchomości od poszczególnych składników najmniejszej nieruchomości 
i największej. Wzrost podatku kształtuje się w granicach 5 zł najmniejszy 
i 1000 zł największy podatnik. Przewodniczący Rady dodał, że nasza Gmina nie 
ma podatków wygórowanych w porównaniu do ościennych Gmin i należy 
podjąć uchwałę w w/w sprawie.

Radny Marek Rożek uważa, że podatki należy obniżać, a nie podwyższać. 
Ponadto radny stwierdził, że podwyżkę podatku należy konsultować 
z miejscowymi przedsiębiorcami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny był przeciwny, 
3 radnych wstrzymało się od głosowania. 
Uchwała Nr XII/ 59 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych 
położonych w Borku Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady –Tomasz Szczepaniak. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  – Mirosław Twardowski  przedstawił 
na mapie wskazane nieruchomości gruntowe.

Pytań 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 XII/ 60 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Andrzej Kubiak. 
Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budżecie na 2011 rok.
Przewodniczący Rady zapytał dlaczego w szkołach były zaplanowane tak duże 
zwyżki.
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Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w szkołach były planowane i niewykorzystane 
zastępstwa oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli. 

Innych 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 XII/ 61 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Z- ca Burmistrza – Elżbieta Pawlak wyjaśniła, że na zgłoszone zapytanie radnej 
Róży Jędrosz zostanie udzielona pisemna odpowiedz.

Przewodniczący Rady poparł wniosek radnego Marka Rożka dotyczący 
oznakowania drogi dojazdowej z obwodnicy Borku Wlkp. do Zalewu  
w Jeżewie. 

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska o zorganizowanie posiedzenie w sprawie podatku 
rolnego.

Ponadto Przewodniczący Rady stwierdził, że Zakładu Usług Komunalnych 
w Borku Wlkp. oraz Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Borku Wlkp. 
w miesiącu maju br. wnioskowali o odroczenie terminu złożenia informacji nt. 
sytuacji majątkowej i finansowej zakładów i do chwili obecnej nie  wpłynęła w/
w informacja.

Następnie radny Marek Rożek wnioskował aby Burmistrz przedstawił Radzie 
Miejskiej informację nt. sytuacji finansowej Zakładu Usług Komunalnych 
w Borku Wlkp. 

Radny Mieczysław Dębowiak w imieniu organizatorów zaprosił radnych na 
Festyn Charytatywny w celu zebrania środków na leczenie i rekonwalescencję 
Patryka, ucznia pierwszej klasy gimnazjum Zespołu Szkół w Zimnowodzie. 

Przewodniczący Rady w imieniu Klubu Seniora w Borku Wlkp. podziękował 
radnemu Tomaszowi Szczepaniakowi oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół 
w Borku Wlkp. – Krzysztofowi Basce za przeprowadzenie szkolenia 
komputerowego. Ponadto Przewodniczący Rady zachęcał do organizacji w/w 
szkoleń dla seniorów w innych miejscowościach.
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Radny Przemysław Madzia zgłosił wniosek o utrzymanie pierwszeństwa 
przejazdu na skrzyżowaniu dróg, droga powiatowa 4965P Strumiany – 
Dąbrówka. Natomiast droga powiatowa Koszkowo – Drogoszewo 4946P, aby 
nadal była drogą podporządkowaną. 

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak uważa, że natężenie ruchu na 
drodze Strumiany – Dąbrówka jest większe, a kolejna zmiana w ruchu 
drogowym niesie niebezpieczeństwo. Radny dodał, że na w/w skrzyżowaniu 
wiele razy dochodziło do wypadków drogowych, w tym także dwóch 
wypadków śmiertelnych. 

Przewodniczący Rady poparł zgłoszony wniosek i poinformował, że zostanie 
w tej sprawie złożone stosowne pismo do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Gostyniu.

Ad.8. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady zakończył XII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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