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

odbytej w dniu 10 listopada 2011 roku
w godz. od 1600 do 1830

W  sesji  uczestniczyło  13  radnych (ustawowo  15  radnych)  
-  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecny radny Tadeusz Ratajczak oraz radna Barbara Wawrzyniak.
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 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 XII 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) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę do 
naliczania podatku rolnego na 2012 rok na terenie  gminy Borek Wlkp.,

b) określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od 
podatku,

c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków,

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Zalesiu,
e) Rocznego  Programu Współpracy Gminy Borek Wlkp. z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
 o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012,

f) przystąpienia  gminy  Borek  Wlkp.  do  stowarzyszenia  o  nazwie  Związek 
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu, 
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g) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA 
MIĘDZYGMINNEGO,

h) zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia 
realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej 
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Borek Wlkp.,

i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
j) 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.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XII 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 XII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Radny Grzegorz Marszałek przedstawił następujące informacje dotyczące:
- zawartych porozumień z gminami w sprawie zimowego utrzymania dróg,
- zmian opłat za usuwanie pojazdów z drogi,
- podjętej uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi,
- prac remontowych w Powiatowym Szpitalu w Gostyniu.

Żadnych pytań nie zgłoszono.
 
Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Burmistrz Marian Jańczak złożył powyższe sprawozdanie, stanowi ono 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Ponadto Burmistrz przedstawił także zestawienie wykonanych przychodów, 
kosztów i inwestycji na dzień 31.12.2010r., które stanowią załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu  oraz na dzień 20.09.2011r., stanowiące załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.

W tym punkcie Burmistrz poinformował także o zainteresowaniu firm budową 
siłowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Burmistrz wyjaśnił, że 
właściciel działki, na której będzie wybudowana jedna wiatrownia może 
otrzymać 
ok. 10 tys. zł dzierżawy, natomiast właściciel działki sąsiedniej ok. 5 tys. zł. 

Gmina od jednej wiatrowni otrzymywałaby podatek wysokości od 80 do 
120 tys. zł rocznie, co przy 40 wiatrowniach dawałoby  4 mil zł podatku.

Kolejnym tematem poruszonym przez Burmistrza była budowa biogazowni 
w Borku Wlkp. Budowa będzie konsultowana z Radą na każdym etapie.

Burmistrz powiadomił również o tym, że sprawa zamontowania barierek 
zabezpieczających stromą skarpę pobocza drogi w Skokówku jest zaopiniowana 
pozytywnie i w ciągu 10 dni zadanie będzie realizowane. Burmistrz dodał 
również, że ustawiono znak kierunkowy z miejscowością Skokówko.
 
Radny Marek Rożek  przedstawił dwie uwagi  dotyczące działalności BZW i K 

w Borku Wlkp., a mianowicie bilans po uwzględnieniu amortyzacji nie 
może być na zero zawsze musi wychodzić na minusie, co jest korzystne. 
Dalej radny uważa, że Gmina działa tym na korzyść mieszkańców ponieważ 
„w ukryty sposób” dopłaca za wodę i ścieki. Radna uważa, że przyjęcie do 
amortyzacji spowodowałoby zwiększenie stawki o wiele wyższej niż 
obecnie proponowana. 

Burmistrz stwierdził, że w związku z tym, że oczyszczalnię mamy prawie nową, 
możemy sobie pozwolić na nie wliczanie amortyzacji do kosztów.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z planem pracy 
w tym temacie odbędzie się odrębne wspólne posiedzenie Komisji Rady 
Miejskiej.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
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a) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę 
do  naliczania  podatku  rolnego  na  2012  rok  na  terenie   gminy  
Borek Wlkp.

W tym punkcie Burmistrz zaproponował obniżenie kwoty przyjmowaną 
jako podstawę do naliczania podatku rolnego z kwoty 65,00 zł, przedstawioną 
w projekcie uchwały i omawianą na posiedzeniu Komisji Rady na 60,00 zł.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił 
projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały obniża na terenie gminy Borek Wlkp. średnią cenę skupu żyta 
za 1 dt ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2011r. 
przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2012 r. z kwoty 
74,18 zł na kwotę 60,00 zł.

Radny Michał Dopierała zapytał, ile straci Gmina z tytułu obniżenia podatku 
z 65,00 zł na 60,00 zł. 
Burmistrz wyjaśnił, że ok. 200 tys. zł oraz ok. 50 do 100 tys. zł mniej subwencji.

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka 60,00 zł przyjmowana 
jako podstawa do naliczania podatku rolnego na 2012 rok jest 
odpowiednia. Ponadto dodał, że jeżeli wszyscy wywiążą się z tego 
obowiązku będzie to większa korzyść dla Gminy, niż wyższa stawka, a nie 
wszyscy ten podatek wpłacą. 

Radny Przemysław Madzia uważa, że mniej podatników wpłaci podatek jeśli 
Rada przyjmie jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2012 r. na kwotę 
65,00 zł. Radny dodał, że podstawa 60,00 zł jest to wzrost podatku o 62%.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że najwięcej podatników jest od osób 
prawnych. Ponadto dodał, że podatek rolny nie tak bardzo obciąża rolników, 
najwięcej rolnik płaci za paliwo, środki ochrony roślin. Radny uważa, że za 
kwotę 200 tyś zł można bardzo dużo zrobić.

Radny Mieczysław Kowalski ponowił propozycję z posiedzenia Komisji Rady, 
a mianowicie 65,00 zł jako podstawę do naliczania podatku rolnego.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie 
zgłoszonej propozycji.

Za kwotą 65,00 zł głosowało 7 radnych,
za kwotą 60,00 zł głosowało 6 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Innych uwag nie zgłoszono
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Wobec  powyższego  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak 
przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za  
1 dt jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2012 r. na terenie gminy 
Borek Wlkp. (z kwoty 74,18 zł na kwotę 65,00 zł).

Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 6 radnych było przeciwnych, nikt 
nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIII/ 62 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b) określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień 
od podatku.

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciwny, 4 radnych 
wstrzymało się od głosowania. 
Uchwała Nr XIII/ 63 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W tym punkcie radny Mieczysław Dębowiak prosił o udzielenie głosu celem 
wyjaśnienia wstrzymania  się od głosowania przy podejmowanej  uchwale.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta i głosu udzieli
w punkcie „wolne głosy i wnioski”.

c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady –Tomasz Szczepaniak. 
Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 
2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
Uchwała Nr XIII/ 64 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej 
w Zalesiu.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady –Tomasz Szczepaniak. 
Burmistrz przedstawił na mapie położenie nieruchomości przeznaczonej do 
przejęcia.
Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIII/ 65 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

e) Rocznego  Programu Współpracy Gminy Borek Wlkp. z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady –Andrzej Kubiak. 
Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIII/ 66 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f) przystąpienia gminy Borek Wlkp. do stowarzyszenia o nazwie Związek 
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.

Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIII/ 67 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr11 do niniejszego protokołu.

g) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA 
MIĘDZYGMINNEGO.
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Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady –Andrzej Kubiak. 
Żadnych 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 XIII/ 68 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

h) zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia 
realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej 
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
Przewodniczący Rady wnioskował do Burmistrza o przedstawienie kosztów 
zawarcia powyższego porozumienia, dodał również, że problemem 
wałęsających się psów jest bardzo uciążliwy dla Gminy i należy go rozwiązać.

Radny Michał Dopierała prosił o wyliczenie kosztów zakupu trzech kojców do 
psów w Lesznie, wnioskował o rozważenie innych możliwości rozwiązania tego 
problemu np. czipowanie psów.

Burmistrz to zadanie zlecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska 
– Mirosławowi Twardowskiemu, który poinformował, że wyłapywanie zwierząt 
oraz budowa schroniska i jego utrzymanie należy do zadań własnych gminy. 
Schroniska: w Krotoszynie, Jarocinie są przepełnione, natomiast Miasto Gostyń 
do tej pory nie zajęło stanowiska w tej sprawie. Miasto Leszno otwarło 
schronisko w Henrykowie na 98 kojców, koszt schroniska wyniósł ok. 2 mln zł, 
jeden kojec kosztuje 21 tys. zł na max 3 psy. Nasza Gmina otrzymała 
propozycję pobudowania i prowadzenia międzygminnego schroniska dla 
bezdomnych zwierząt. Do udziału w tym przedsięwzięciu deklarację złożyło 
kilkanaście gmin. Realizacja tego zadania we własnym zakresie wymagałaby 
dość znaczących nakładów finansowych. Natomiast prowadzenie schroniska we 
współpracy z wieloma partnerami pozwoli jednocześnie na obniżenie tych 
kosztów i zagwarantuje właściwą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym 
z terenu gminy Borek Wlkp.

Radny Zbigniew Maturski zapytał, czy ktoś się zastanawiał nad płatną adopcją 
wyłapywanych psów. Uważa, że ten sposób byłby mniej kosztowny dla Gminy 
np. 2 tys. zł za adopcję jednego psa.
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Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z ustawą „adopcja płatna” jest nie do 
zrealizowania. 

Przewodniczący Rady dodał, że Gmina może przekazać każdej zainteresowanej 
osobie bezpańskiego psa.

Burmistrz potwierdził, że problem byłby o wiele większy gdyby nie było 
chętnych osób do zabrania bezpańskiego psa, jednak nie może odbywać się to za 
odpłatnością. 
Radny Marek Rożek zapytał, czy uchwała musi być podjęta na obecnej sesji.
Radny uważa, że należy poszukać innych rozwiązań, ponieważ są to bardzo 
duże pieniądze i na pewno warto sprawę przedyskutować. Ponadto radny dodał, 
że jeżeli okaże się, że podpisanie tego porozumienia jest najlepsze będzie 
głosował za podjęciem powyższej uchwały.

Burmistrz wyjaśnił, że powyższa uchwała nie musi być podejmowana dziś.

Radny Mieczysław Dębowiak stwierdził, że zadaniem Gminy jest działalność 
w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, które powinno być ważniejsze od 
psów. Radny uważa, że na wysypisku jest plaga szczurów i psy są tam 
potrzebne.

Kierownik Ochrony Środowiska wyjaśnił, że nie ma możliwości adopcji 
prywatnej psów. Dodał również, że samo wydawane psów również nie rozwiąże 
sprawy, problem jest i wykupienie kojców w schronisku jest najlepszym 
rozwiązaniem. 

Przewodniczący Rady uważa, że uchwałę należy podjąć, ponieważ odkładanie 
może spowodować zabranie kojców przez inne Gminy.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że inne gminy już podpisały 
takie porozumienia, nasza Gmina jest jedną z ostatnich, proponował do podjęcia 
przedmiotowej uchwały ostateczny termin do końca roku 2011.

Radny Marek Rożek wnioskował o wycofanie projektu uchwały z porządku 
sesji.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
zgłoszonego wniosku.

Za wycofaniem projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem 
Leszno, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego 
na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy 
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Borek Wlkp. głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, nikt nie wstrzymał 
się od głosowania.
Projekt uchwały został wycofany.

i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady –Andrzej Kubiak. 
Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIII/ 69 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

j) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Tomasz Szczepaniak. 
Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budżecie na 2011 rok.

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 (nieobecna radna Róża Jędrosz). 
Uchwała Nr XIII/ 70 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz 
zwolnień od podatku został przedstawiony zgodnie z wnioskiem Komisji 
wspólnej Rady Miejskiej tzn. ze wzrostem stawek podatku o 5%.

Radny Mieczysław Dębowiak stwierdził, że o takie wyjaśnienie wnioskował po 
przegłosowaniu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał Radę Miejską z następującymi 
pismami:
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1) pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyniu z dnia 19-10-2011 roku 
dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych radnych za rok 2010.

Po  przeprowadzonej  analizie  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  
w Gostyniu,  wynika  że  wszyscy  radni  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  złożyli 
oświadczenia  majątkowe  według  stanu  na  dzień  31  grudnia  2010  roku. 
Oświadczenia majątkowe radnych zostały uznane jako prawidłowe.

2) pismo Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu z dnia 02-11-2011 roku 
w sprawie zaplanowania w budżecie Gminy na rok 2012 kwoty 
w wysokości 40.000,- zł na zakup: paliwa do radiowozów 5.000,- zł oraz 
radiowozu 35.000 zł. 

W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

3) prośba Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka” o dofinansowanie nowego 
sztandaru dla koła.

Następnie Sekretarz Gminy poinformowała, że Samorząd Gminy Borek Wlkp. 
został zaproszony do Francuskiej Gminy w Aulnoye – Agmeries. Wszystkie 
koszty przejazdu, noclegu są pokrywane przez stronę francuską. Udział 
w wyjeździe bierze: Burmistrz Borku Wlkp., Przewodniczący Rady, Sekretarz 
Gminy, Przewodniczący Komisji Oświaty oraz przedstawiciele poszczególnych 
organizacji działających na terenie naszej gminy.

Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych oraz obecnych na sesji do 
wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości. Poinformował również 
o organizowanych spotkaniach w sprawie reorganizacji szkół:
- 15 listopad tj. wtorek godz. 17.00 w Zalesiu,
- 16 listopad tj. środa    godz. 18.00 SP w Wycisłowie. 

W tym punkcie głos zabrał również sołtys wsi Bolesławów – Jan Dutkiewicz 
informując, że  transformator przy  miejscowości Bolesławów ma za słabą moc. 
Ponadto sołtys stwierdził, że niemiecki rolnik za wiatrak na swoim gruncie 
może kupić nowego mercedesa, natomiast firmy budujące w Polsce elektrownie 
wiatrowe oferują rolnikom ok. 10.000 zł, to jest jałmużna.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.8. Zakończenie.

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

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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	W tym punkcie Burmistrz poinformował także o zainteresowaniu firm budową siłowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Burmistrz wyjaśnił, że właściciel działki, na której będzie wybudowana jedna wiatrownia może otrzymać 
ok. 10 tys. zł dzierżawy, natomiast właściciel działki sąsiedniej ok. 5 tys. zł. 
	Gmina od jednej wiatrowni otrzymywałaby podatek wysokości od 80 do 
120 tys. zł rocznie, co przy 40 wiatrowniach dawałoby  4 mil zł podatku.
	Radny Marek Rożek  przedstawił dwie uwagi  dotyczące działalności BZW i K w Borku Wlkp., a mianowicie bilans po uwzględnieniu amortyzacji nie może być na zero zawsze musi wychodzić na minusie, co jest korzystne. Dalej radny uważa, że Gmina działa tym na korzyść mieszkańców ponieważ „w ukryty sposób” dopłaca za wodę i ścieki. Radna uważa, że przyjęcie do amortyzacji spowodowałoby zwiększenie stawki o wiele wyższej niż obecnie proponowana. 
	Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
	Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka 60,00 zł przyjmowana jako podstawa do naliczania podatku rolnego na 2012 rok jest odpowiednia. Ponadto dodał, że jeżeli wszyscy wywiążą się z tego obowiązku będzie to większa korzyść dla Gminy, niż wyższa stawka, a nie wszyscy ten podatek wpłacą. 
	W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie zgłoszonej propozycji.
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