
Protokół  Nr XXVI/2012
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 06 grudnia 2012 roku
w godz. od 1600 do 1900

W sesji  uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) -  lista  obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły – Władysław Hałas,
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum w Zimnowodzie  – 

Barbara Krzekotowska,
Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  E.  Bojanowskiego  w Wycisłowie  -  Alina 
Sokół,
Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska,
Redaktor „Życia Gostynia” – Agata Fajczyk,
Redaktor Radia Elka 
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 XXV 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) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.
b) postanowienia  o  odbieraniu  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości, położonych na terenie gminy Borek Wlkp., na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

c) wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty,
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d) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

e) ustalenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

g) udzielenia bonifikaty w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości,

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

i) zmiany podziału gminy Borek Wlkp. na obwody głosowania,
j) zmian budżetu i w budżecie na rok 2012.

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

Żadnych  uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do realizacji porządku sesji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXV 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 XXV sesji Rady głosowało 15 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 
Powiatu Gostyń. 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz,  stanowi ono załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
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Ponadto  Burmistrz  poinformował,  że  w  gazecie  „Życia  Gostynia”  opisano 
Gminę  Borek  Wlkp.  tak,  jak  gdyby  była  już  „bankrutem”.  Burmistrz  prosił 
redaktor gazety Agatę Fajczyk o sprostowanie artykułu i wnioskował 
o rozgraniczanie wydatków majątkowych i bieżących w budżecie gminnym.

Radni nie zgłosili żadnych uwag.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.   

Wpłynęło zapytanie radnego Romualda Gawrońskiego w sprawie zbycia działek 
przy  ul.  Jeżewskiej  w  Borku  Wlkp.,  przeznaczonych  pod  działalność 
gospodarczą (cena, wielkość oraz forma sprzedaży działek).

Innych zapytań nie zgłoszono.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał kto z radnych jest za nie czytaniem 
treści Regulaminu.
Za nie czytaniem Regulaminu głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski 
poinformował,  że  od  dnia  1  stycznia  2012  roku  weszły  w  życie  przepisy 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po czym 
przedstawił poszczególne rozdziały Regulaminu.

Bronisław Winnowicz – mieszkaniec miasta zapytał o zapis w Regulaminie, 
który ustala pojemnik 40 litrowy na jednego mieszkańca. Po czym prosił 
o wyjaśnienie czy w związku z w/w zapisem na rodzinę dziesięcio osobową 
musi być pojemnik 400 litrowy i kto będzie zabezpieczał kupno pojemników.
Ponadto dodał, że taki pojemnik zajmie całą działkę.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że na 10 osób będzie 
konieczne zabezpieczenie 400 litrowego pojemnika. Ponadto poinformował, że 
każdy w swoim zakresie musi zabezpieczyć pojemnik tzn. można pojemnik 
kupić lub wypożyczyć od dowolnej firmy lub po przetargu od odbiorcy 
odpadów.

Bronisław Winnowicz zapytał, co będzie jeśli mieszkańca nie będzie stać na 
zakup pojemnika.
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że można ubiegać się 
o wypożyczenie pojemnika. Dodał, że dopuszcza się także odbiór odpadów 
segregowanych w workach.

Zdaniem Sołtysa wsi Skokówko – Mariana Antkowiaka odbiorca odpadów 
powinien zapewnić pojemnik.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku właściciel posesji musi zabezpieczyć 
pojemnik do odpadów komunalnych.

Sołtys wsi Zimnowoda – Kazimierz Banaś zapytał czy pojemnik 40 l ma być 
zabezpieczony na rok czy na miesiąc.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że pojemnik 40 l ma być dla 
odpadów komunalnych zmieszanych, które będą odbierane co 3 tygodnie, 
natomiast odpady zbierane selektywnie w workach będą odbierane 1 raz 
w miesiącu.

Sołtys wsi Zimnowoda poinformował, że do tej pory ma umowę na odbiór 
odpadów komunalnych z firmą z Gizałek i częstotliwość odbioru odpadów 
segregowanych jest co 8 miesięcy. Dodał, że w tym okresie od czteroosobowej 
rodziny wysegregował ok. 15 litrów plastików. Sołtys poinformował, że 
mieszkańcy wsi Zimnowoda nie zbiorą 40 litrów odpadów na osobę w ciągu 
okresu opisanego w Regulaminie.

Burmistrz wyjaśnił, że w uchwale jest mowa o określonym pojemniku 
w przeliczeniu na jedną na osobę. Natomiast stawka opłaty za odpady 
komunalne, w przypadku, gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny 
wyniesie 7,50 zł miesięcznie – równo na mieszkańca bez względu na to czy 
będzie pełen pojemnik, czy nie.

Sołtys wsi Siedmiorogów Drugi – Marian Andrzejak zapytał czy ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku jest zgodna z Konstytucją. Dodał, że część 
samorządów zaskarżyła ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na mocy w/w ustawy do końca grudnia 2012 
roku Rada Miejska musi podjąć stosowne uchwały. Ponadto poinformował, że 
jeżeli Trybunał Konstytucyjny podważy ustawę, uchwały Rady również stracą 
moc.

Mieszkaniec miasta – Paweł Andrzejewski stwierdził, że jeżeli wszyscy mają 
równo płacić za odbiór odpadów, również powinni równo zarabiać. Zdaniem 

Str.4/14



mieszkańca osoba mająca większe dochody, produkuje więcej odpadów 
i powinna płacić większą stawkę za odbiór odpadów.

Burmistrz wyjaśnił, że nasza Gmina jest w Związku Gmin Wiejskich, który 
w imieniu wszystkich gmin zaskarżył w/w ustawę do Trybunału 
Konstytucyjnego, jednak sam fakt o zaskarżeniu nie zwalnia Rady od podjęcia 
uchwał. Ponadto na pytanie mieszkańca w sprawie stawki za odpady 
komunalne, Burmistrz wyjaśnił, że ustawodawca nie wyznaczył od dochodu 
w rodzinie. Można było ustalić od ilości zużytej wody, metrażu mieszkania, od 
osoby lub od rodziny.

Bronisław Winnowicz zwrócił uwagę, że firma z Gizałek odbierająca odpady 
komunalne, do tej pory nie obciążała kosztami jeśli nie odbierała z posesji 
odpadów.

Radny Marek Rożek odniósł się do wypowiedzi sołtysa wsi Zimnowoda, który 
nie uzyskał odpowiedzi na swoje pytanie. Radny poinformował, że sołtys ma 
wątpliwości co do ilości odpadów, które mieszkaniec będzie musiał 
wysegregować. Po czym radny stwierdził, że w tej kwestii Rada może uchwalić 
mniejszą normę odpadów koniecznych do wysegregowania przez poszczególne 
osoby i o takie zmniejszenie normy wnioskował np. do 7,5 l.

Radny Romuald Gawroński prosił o wyjaśnienie ile to jest 10 litrów odpadów na 
osobę i przez jaki okres czasu należy tę ilość odpadów wysegregować.

Następnie Przewodniczący Rady wnioskował aby nie wyprzedzać omawianych 
spraw, po czym poprosił Kierownika Referatu Ochrony Środowiska o dalsze 
kontynuowanie omawianego tematu.

Mirosław Twardowski poinformował, że w Regulaminie jest zapisana  ilość 
odpadów do wysegregowania przez jednego mieszkańca, a mianowicie łącznie 
10 litrów na mieszkańca zamieszkującego daną posesję w ciągu miesiąca, 120 
litrów na rok (na czteroosobową rodzinę połowa 80 litrowego worka na 
miesiąc).
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował także, że wszystkie 
dotychczasowe umowy z firmami na odbiór odpadów komunalnych będzie 
należało wypowiedzieć.

Sołtys wsi Zimnowoda zapytał dlaczego ma wypowiedzieć umowę firmie, która 
mu odpowiada.
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że jest to związane z nową 
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, która mówi, że od 1 lipca 2013r. 
obowiązki te przejmuje Gmina.

Str.5/14



Mieszkaniec Borku Wlkp. – Paweł Andrzejewski stwierdził, że na mocy tego 
Regulaminu jedna osoba będzie kilka razy obciążana za odpady, ponieważ raz 
w domu, a kolejny w zakładzie pracy czy szkole.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska stwierdził, że tak przewiduje ustawa, 
jednak uchwały Rady Miejskiej można weryfikować, a ich realizacja pokaże 
gdzie należy taką weryfikację wprowadzić.  

Burmistrz wyjaśnił, że szkoła i zakład pracy nie będzie płacił od osoby tylko od 
pojemnika, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Radny Marek Rożek wyjaśnił, że w Regulaminie jest zapisane, że właściciel 
posesji niezabudowanej musi zabezpieczyć pojemnik według metrażu zakładu 
i zatrudnionych osób, np. od 1 pracownika 40 litrów, a sklep za każde 10 m2 40 
litrów, jednak nie mniej niż 120 litrów. Ponadto radny poinformował, że 
wszystkie opłaty z tytułu odbioru odpadów muszą wpływać na oddzielne konto 
bankowe i jeśli okaże się, że będzie ich więcej opłaty muszą się zmniejszyć, 
jednak jeśli będzie odwrotnie stawka za odbiór odpadów musi wzrosnąć.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że  o wielkości 
pojemników w zakładach handlowych radny Marek Rożek dobrze wyjaśnił, 
natomiast w zakładach pozostałych jest inaczej tzn. na 10 pracowników musi 
być pojemnik 80 litrowy.

Mieszkaniec Borku Wlkp. zapytał jak będzie wyliczony pojemnik 
w przeliczeniu 5 litrów na 10 interesantów, jak będzie to w małym zakładzie.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że w zakładzie 
rzemieślniczym nie ma za 1 interesanta jest za zakład, opłata będzie wyliczana 
za cześć posesji przeznaczonej pod działalność.

Sołtys wsi Zimnowoda stwierdził, że stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy mieszkaniec zbiera odpady 
w sposób selektywny wynosi 9,00 zł miesięcznie na mieszkańca. Następnie 
zapytał jaka będzie opłata jeżeli mieszkaniec przez określony czas nie zbierze 
wymaganej ilości odpadów selektywnych.   

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy mieszkaniec nie 
zbiera odpadów w sposób selektywny wyniesie 12,00 zł miesięcznie na 
mieszkańca, a w sposób selektywny 7,50 zł.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
2 radnych  wstrzymało się od głosowania.
Uchwała Nr XXVI/ 143 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, położonych na terenie gminy Borek Wlkp., na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

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

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie przyjęcia uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Przemysław Madzia).
Uchwała Nr XXVI/ 144 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.

Radna  Barbara  Wawrzyniak  prosiła  o  wyjaśnienie  pojęcia  nieruchomości 
niezamieszkałych produkujących odpady.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że są to nieruchomości na 
których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Radny Marek Rożek wnioskował o obniżenie stawki z 9 zł  na 7,50 zł i z 15 zł 
na 12 zł zgodnie z propozycją zgłoszoną na posiedzeniu Komisji Rady.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  takie  obniżone  stawki  zostały 
odczytane w w/w  projekcie.

Dyrektor SP w Borku Wlkp. – Władysław Hałas stwierdził, że zgodnie 
z przedstawionym projektem opłat szkoła będzie uiszczała opłatę w wysokości 
183 zł za 1500 litrowy pojemnik miesięcznie, a obecnie płaci 33 zł miesięcznie.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  wyjaśnił,  że  jeżeli  szkoła  będzie 
segregowała odpady stawka będzie obliczona wg ilości pracowników x 3litry 
wymagany będzie pojemnik 1500 litrów.
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Następnie  Burmistrz  poinformował,  że  szkoła  bardzo  dużo  odpadów 
wysegreguje i odpadów zmieszanych będzie o wiele mniej. Ponadto Burmistrz 
wyraził nadzieję, że teren przy szkołach w Borku Wlkp. gdzie ma być budowana 
hala sportowa jest zaśmiecany. 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny 
1 radny wstrzymał się od głosowania (nieobecny j.w.).
Uchwała Nr XXVI/ 145 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Radny Michał Dopierała zwrócił uwagę, że opłatę za gospodarowanie odpadami 
właściciel  nieruchomości  będzie  uiszczał  z  góry  raz  na  miesiąc  do  15  dnia 
każdego  miesiąca,  tzn.,  że  musi  zapłacić,  a  usługi  nie  będzie  miał  jeszcze 
wykonanej.

Przewodniczący Rady poinformował, że pierwsza opłata jest wyjątkowa, 
natomiast pozostałe wpłaty będą po wykonanych usługach.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał czy ustawodawca przewidział, że wpłaty 
mają być do 15 dnia każdego miesiąca, czy jest to tylko zapisane w projekcie 
uchwały Rady Miejskiej.

Burmistrz wyjaśnił, że jest to zapisane tylko w projekcie uchwały Rady, 
ponieważ obawiamy się niedotrzymania terminu przez właścicieli 
nieruchomości przy pierwszej wpłacie.

W związku z powyższym radny Mieczysław Kowalski wnioskował o zapis, że 
„opłatę  właściciel  nieruchomości  uiszcza  raz  na  miesiąc,  w  terminie  do 
ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca lipca 2013r.” 
a wykreślić „z góry do 15 dnia każdego miesiąca”.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska apelował o zapis „do 15 dnia każdego 
miesiąca”, ponieważ  Gmina będzie miała faktury do zapłaty, a  może nie być 
wpłat od mieszkańców.
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Radny Tadeusz Ratajczak zapytał, kiedy pierwszy raz zostanie wykonana usługa 
odbioru odpadów.

Burmistrz odpowiedział, że odbiór odpadów będzie od 1 lipca 2013 roku, co 
trzy tygodnie, a szczegóły będą ustalone po przetargu. 

Radny Tadeusz Ratajczak zapytał, czy do 31 lipca 2013 r. każdy będzie miał 
jeden raz odebrane odpady.

Burmistrz potwierdził, że do 31 lipca każdy będzie miał jeden raz odebrane 
odpady. 

Przewodniczący Rady wnioskował o pozostawienie zapisu „do 15 dnia każdego 
miesiąca”.

Następnie radny Tadeusz Ratajczak stwierdził, że do dnia 15 sierpnia 2013 roku 
wszyscy będą mieć dwa razy odebrane odpady komunalne, czyli tylko w lipcu 
opłata będzie z góry, natomiast później już będzie po wykonanej usłudze.

Po czym Przewodniczący Rady zapytał autora poprawki czy chce jeszcze zabrać 
głos.

Radny Mieczysław Kowalski stwierdził, że podtrzymuje swój wniosek.
W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  zarządził  przegłosowanie 
zgłoszonego wniosku, a mianowicie: „opłatę  właściciel nieruchomości uiszcza 
raz na miesiąc, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 
miesiąca lipca 2013r.” a wykreślić „z góry do 15 dnia każdego miesiąca”.

Za wprowadzeniem poprawki głosowało 5 radnych, nikt nie był przeciwny 
9 radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecny j.w.).

Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że zgłoszony wniosek 
został przegłosowany i zarządził głosowanie nad projektem uchwały 
z wprowadzoną poprawką w brzmieniu :
„§  1.  1.  Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zebranymi  na 
terenie nieruchomości, zwaną dalej „opłatą”, właściciel nieruchomości uiszcza 
raz na miesiąc, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 
miesiąca lipca 2013r.” 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny 
4 radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecny j.w.).
Uchwała Nr XXVI/ 146 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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e) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny j.w.).
Uchwała Nr XXVI/ 147 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

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

Radny Marek Rożek zapytał którą  kserokopię ostatnio zawartej umowy na 
odbieranie odpadów komunalnych należy dołączyć do deklaracji 
(segregowanych i niesegregowanych).

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że kserokopia umowy na 
odbiór odpadów.

Radny Tadeusz Ratajczak zgłosił pytanie do poprzedniej uchwały, czy 
właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą płacić za miesiąc czy za 
wywóz pojemnika.

Burmistrz wyjaśnił, że właściciele nieruchomości niezamieszkałej będą płacili 
za każdy wywóz pojemnika.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, będzie to raz na trzy 
tygodnie za wywóz pojemnika. Natomiast pojemnik, właściciel musi 
dostosować do swojej nieruchomości.

Dyrektor SP w Borku Wlkp. stwierdził, że ma umowę tylko z firmą z Gizałek na 
odbiór odpadów komunalnych i zapytał czy tę umowę ma dołączyć do składanej 
deklaracji.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że należy dołączyć 
kserokopię obecnej umowy.
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Innych 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 (nieobecny j.w.).
Uchwała Nr XXVI/ 148 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

g) udzielenia bonifikaty w opłacie z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Przewodniczący Rady. 
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 (nieobecny j.w.).
Uchwała Nr XXVI/ 149 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

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

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

Pytań  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny 
4 radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecny j.w.).
Uchwała Nr XXVI/ 150 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

i) zmiany podziału gminy Borek Wlkp. na obwody głosowania.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Przewodniczący Rady. 

Radny Andrzej Kubiak zapytał kto proponował siedzibę obwodowej komisji 
wyborczej w Koszkowie, a nie np. w Zalesiu.
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Burmistrz wyjaśnił, że przedstawiamy propozycję, uchwałę podejmuje Rada 
Miejska. Dodał, że taka propozycja obwodowych komisji została przedstawiona 
Komisarzowi Wyborczemu, ponieważ wcześniej nikt nie zgłaszał zmiany.

Radny Andrzej Kubiak wyjaśnił, że taką propozycję zgłosił już przed wyborami 
w 1998 roku.
Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych było przeciwnych 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny j.w.).
Uchwała Nr XXVI/ 151 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

j) zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok.

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak. 
Następnie Burmistrz poinformował o projekcie zmian budżetu i w budżecie na 
2012 rok wraz z naniesionymi poprawkami. 

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 (nieobecny j.w.).
Uchwała Nr XXVI/ 152 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Na zapytanie radnego Romualda Gawrońskiego dotyczące zbycia działek przy 
ul.  Jeżewskiej  w Borku Wlkp.,  przeznaczonych pod działalność  gospodarczą 
wyjaśnień  udzielił  Burmistrz,  informując,  że  jest  zatwierdzony  plan 
zagospodarowania  przestrzennego  na  wskazany  grunt.  Ponadto  Burmistrz 
poinformował,  że  Gmina  wcześniej  próbowała  zbyć  cześć  tych  gruntów,  co 
wiązało się z poniesieniem pewnych kosztów np. wycena przez rzeczoznawcę 
i ich nie sprzedano z braku chętnych. Wobec powyższego Burmistrz prosił aby 
osoby  chętne  do  zakupu  tych  gruntów  zgłosiły  się  do  Gminy  z  listem 
intencyjnym, w którym oświadczą, że są zainteresowani zakupem gruntów pod 
rozwój inwestycji. W liście tym przedsiębiorcy mogliby podać także kwotę za 
jaką są w stanie nabyć tereny przy ul. Jeżewskiej.
Ponadto  Burmistrz  poinformował,  że  wartość  gruntu  ustala  rzeczoznawca 
majątkowy  i  taką  cenę  Gmina  podaje  do  przetargu.  Jest  tylko  możliwość 
obniżenia w drugim przetargu o 1%, jeżeli w pierwszym działka nie zostanie 
zbyta.
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Ad.9. Wolne głosy i wnioski.

W  tym  punkcie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  o  najbliższych 
posiedzeniach Rady:
1) w dniu 17 grudnia tj. poniedziałek o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie 

Komisji,
2) w dniu 28 grudnia tj. piątek o godz. 15.00 odbędzie się XXVII sesja Rady 

Miejskiej.

Mieszkaniec Borku Wlkp. – Paweł Andrzejewski zapytał czy, Gmina pomoże 
małym firmom z Borku Wlkp., które  chcą rozwijać swoją działalność, poprzez 
umożliwienie im kupna działek po przystępnej cenie pod  działalność. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że sprzedaż działek musi  odbyć się w ramach przetargu. 
Ponadto Burmistrz dodał, że nikt nie będzie rozliczał przedsiębiorców 
z Borku Wlkp., którzy wycofają się z kupna działki ze względu na cenę. Gmina 
po wycenie działki przez rzeczoznawcę może tylko obniżyć cenę maksymalnie 
od 30% do 50 % w drugim przetargu. 

Radny Tomasz Szczepaniak stwierdził, że wszyscy zrobimy co można w ramach 
prawa aby pomóc lokalnym przedsiębiorcom.

Radny  Leszek  Dajewski  wnioskował  o  rozwiązanie  problemu  utrzymania 
porządku i czystości w Karolewie (sprawa wywozu koszonych traw oraz ciętych 
żywopłotów na składowisko odpadów) oraz wycięcie gałęzi, które wchodzą 
w linki energetyczne w Karolewie przy bloku nr 12.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że sprawa wrastania gałęzi 
w linki  energetyczne  została  zgłoszona  do  Zakładu  Elektrycznego  –  Marian 
Stamierowski,  który  będzie  w tym zadaniu  współuczestniczył  i  sukcesywnie 
będzie to wykonywane. 

Następnie radny Leszek Dajewski poinformował, że półtora roku temu zgłaszał 
interpelację i do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi.

Burmistrz  poinformował,  że  obowiązkiem właściciela  gruntu  jest  utrzymanie 
czystości i porządku na swoim gruncie, jeżeli w Karolewie jest kilku właścicieli 
każdy  musi  wywiązywać  się  z  swoich  obowiązków.  Natomiast  sprawa 
interpelacji zostanie wyjaśniona osobiście.

Radny Leszek Dajewski poinformował, że Gmina powinna wyegzekwować to 
od właściciela gruntu.
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Burmistrz  stwierdził,  że  takie  sprawy  należy  zgłaszać  do  Urzędu.  Ponadto 
wyjaśnił, że jeżeli gałęzie wrastają w linki energetyczne, a drzewo nie stoi na 
gruncie gminnym należy to zgłaszać do Zakładu Energetycznego. 

Radny  Romuald  Gawroński  wnioskował  o  pomoc  Gminy  w  Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Poznaniu w zakresie przejęcia działek w Karolewie 
na własność Gminy. 

Radny Marek Rożek ponowił wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji 
w sprawie łamiącego się asfaltu przy studzienkach kanalizacyjnych na 
ul.  Powstańców  Wielkopolskich.  Ponadto  radny  zapytał,  czy  były  już 
prowadzone jakieś działania w tym kierunku.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  sprawa  jest  już  uzgodniona  z  wykonawcą  wskazanej 
drogi,  jednak  prace  będą  wykonane  wiosną,  ponieważ  pogoda  zimowa  nie 
sprzyja pracom na drodze.

Następnie  Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz  Szczepaniak odczytał  pismo 
dyrektora  M-GOK  w  Borku  Wlkp.  dotyczące  organizowanej  imprezy 
przedświątecznej w Borku Wlkp. w dniu 16 grudnia br.

W tym punkcie nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.10. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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