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

odbytej w dniu 15 grudnia 2011 roku
w godz. od 1600 do 1730

W  sesji  uczestniczyło  15  radnych (ustawowo  15  radnych)  
-  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz – Marian Jańczak, Skarbnik Gminy – 
Mirosława Kozłowska,  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław 
Twardowski,  Dyrektor  ZS  w Borku  Wlkp.  –  Krzysztof  Baska,  Wicestarosta 
Powiatu Gostyń – Janusz Sikora 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 15 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 XIII 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) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego,
b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp., 
c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Studziannie,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2011 

–2021,
e) zmian w budżecie na 2011 rok.

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. 
10.Zakończenie.
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Następnie  Przewodniczący Rady poinformował,  że na posiedzeniu wspólnym 
Komisji Rady Miejskiej został wprowadzony projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 listopada 2011 
roku  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
transportowych  oraz  zwolnień  od  podatku,  po  czym  wnioskował  o  ujęcie 
powyższego projektu w porządku sesji.

Uwag nie zgłoszono.

W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał pkt 7 po wprowadzonej 
zmianie. 
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany  uchwały  Nr  XIII/63/2011  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  z  dnia  

10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych oraz zwolnień od podatku,

b) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego,

c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp., 
d) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Studziannie,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2011 

–2021,
f) zmian w budżecie na 2011 rok.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem porządku sesji głosowało 15 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XIII 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 XIII sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora przedstawił następujące informacje: 
- w Powiatowym Szpitalu w Gostyniu działa Stacja Dializ - stacja oferuje 16 
stanowisk standardowych i dodatkowo 4 indywidualne,
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- trwają prace przy budowie ronda w Czachorowie,
- trwają uzgodnienia dotyczące przebudowy skrzyżowania z Podrzecza do 

Klasztoru.
- na dzień 20 grudnia br. jest planowana sesja Rady Powiatu, na której będzie 

rozpatrywany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

Radny Michał Dopierała zapytał czy w zawiązku z zawieszeniem połączeń PKP 
Leszno – Jarocin, Powiat poczynił jakieś starania, ponadto zapytał czy 
w Szpitalu w Gostyniu zatrudniono 3 fachowców do trzech nowych sal 
operacyjnych.

Wicestarosta wyjaśnił, że połączenia kolejowe na trasie Leszno – Jarocin jest 
zadaniem Urzędu Marszałkowskiego, natomiast zatrudnianie w Szpitalu 
w Gostyniu należy do dyrektora tejże placówki. Ponadto Wicestarosta dodał, że 
Powiat Gostyń wystosował pismo, aby zawieszenie w/w  połączeń nie trwało 
długo.

Przewodniczący Rady dodał, że Urząd Miejski w Borku Wlkp. również 
skierował pismo do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz do  Kolei 
Wielkopolskich Spółka z o.o. w  Poznaniu w sprawie przywrócenia połączeń 
kolejowych do Jarocina.

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

Burmistrz Marian Jańczak złożył powyższe sprawozdanie, stanowi ono 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia  
10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych oraz zwolnień od podatku.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Andrzej  Kubiak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie.
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Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu wspólnym 
Komisji Rady w/w projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Tadeusz Ratajczak).
Uchwała Nr XIV/ 71 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Tomasz Szczepaniak.
Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu wspólnym Komisji 
Rady w/w projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XIV/ 72 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady –
Andrzej Kubiak. 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały 
pozytywną opinię do przedstawionego projektu.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski przedstawił 
na mapie położenie nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIV/ 73 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Studziannie.

Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski przedstawił 
na mapie położenie nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

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

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIV/ 74 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2011 –2021

Radny Przemysław Madzia wnioskował o nieczytanie projektu uchwały 
w powyższej sprawie.
Za wnioskiem radnego Przemysława Madzi głosowało 15 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wydały pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu.

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIV/ 75 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f) 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 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XIV/ 76 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
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Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższa sesja 
odbędzie się w dniu 29 grudnia br. o godz. 15.00, natomiast posiedzenie 
wspólne Komisji Rady również 29 grudnia br. o godz. 14.30.

Radny Michał Dopierała wnioskował o przedstawienie relacji z wizyty 
przedstawicieli samorządu Gminy Borek Wlkp. we Francji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zdjęcia oraz szczegółowy opis wyjazdu 
jest w bieżącym Magazynie Samorządowym Gminy Borek Wlkp., ponadto 
w najbliższym czasie zostanie przygotowana ogólnodostępna fotogaleria 
z wizyty w Niemczech i Francji. 

Następnie Kazimiera Szymczak – kierownik Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka” 
w Borku Wlkp. podziękowała za wsparcie finansowe przy zakupie nowego 
sztandaru dla Zespołu Śpiewaczego. Po czym poinformowała, że sztandar jest 
do odbioru w dniu 15 stycznia 2012 roku, a Zespół posiada dopiero 50% 
środków. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że środki na zakup nowego sztandaru do 
uroczystości zostaną na pewno zgromadzone. Następnie apelował do radnych 
o wsparcie finansowe na w/w cel dla „Jutrzenki”.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.8. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący  Rady  zakończył  XIV  sesję  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp. 
składając  wszystkim  najserdeczniejsze  życzenia  z  okazji  Świąt  Bożego 
Narodzenia do życzeń dołączył się również Burmistrz.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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