
Protokół  Nr XXXI/2013
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 21 marca 2013 roku

w godz. od 1600 do 1800

W sesji  uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych)  -  lista  obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu 
Podkomisarz – Marcin Dopierała,
Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. – aspirant Przemysław Giemza,
Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu - młodszy brygadier 
– Tomasz Banaszak,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum w Zimnowodzie  – 

Barbara Krzekotowska,
Dyrektor  Przedszkola  Samorządowego  „Pod  Dębem”  w Karolewie  –  Renata 
Matelska,
Redaktor „Życia Gostynia” – Agata Fajczyk,
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 
(nieobecna radna Barbara Wawrzyniak).

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego 

z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp.
6. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 

Borek Wlkp.  
7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
9. Zapytania i interpelacje radnych.
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10.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
b) programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.,
c) przejęcia  nieruchomości  gruntowej  od  Agencji  Nieruchomości  Rolnych 

Oddział Terenowy w Poznaniu,
d) przejęcia  nieruchomości  gruntowej  od  Agencji  Nieruchomości  Rolnych 

Oddział Terenowy w Poznaniu,
e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

11.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
12.Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował,  że na posiedzeniu wspólnym 
Komisji  Rady  Miejskiej  wprowadzono  projekt  uchwały  w  sprawie:  zmiany 
uchwały  w  sprawie  Regulaminu  utrzymania  porządku  i  czystości  na  terenie 
gminy Borek Wlkp. 

Uwag nie zgłoszono.
Za wprowadzeniem do porządku  obrad w/w projektu  uchwały  głosowało  14 
radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  i  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosowania 
(nieobecna radna j.w.)

Po czym Przewodniczący Rady przedstawił pkt 10. Po wprowadzonej zmianie:

10.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
b) programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.,
c) przejęcia  nieruchomości  gruntowej  od  Agencji  Nieruchomości  Rolnych 

Oddział Terenowy w Poznaniu,
d) przejęcia  nieruchomości  gruntowej  od  Agencji  Nieruchomości  Rolnych 

Oddział Terenowy w Poznaniu,
e) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na 

terenie gminy Borek Wlkp.,
f) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem porządku sesji głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny. 
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Żadnych  uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do realizacji porządku sesji (nieobecna radna j.w.).
Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXIX 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 XXIX sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecna radna j.w.).

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXX 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 XXX sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecna radna j.w.).

Ad.5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego 
z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp.

Powyższą informację złożył Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp.– 
Przemysław Giemza, stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

Obecna radna Barbara Wawrzyniak.
    
Ad.6. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 

Borek Wlkp.  

Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu – 
Tomasz Banaszak przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na 
terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. za rok 
2012, stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał.
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Ad.7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie  nie  zostało  złożone  z  powodu  nieobecności  radnych  Powiatu 
Gostyń.

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.

Ad.9. Zapytania i interpelacje radnych.   

Wpłynęło zapytanie radnej Anny Marcinkowskiej czy w pobliżu miejscowości 
Bruczków jest planowana budowa wiatraków.

Innych zapytań nie zgłoszono.

Ad.10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

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

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany 
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja 
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

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 Andrzej Kubiak).
Uchwała  Nr  XXX/ 177 /2013 Rady  Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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b) programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.,

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Następnie  Kierownik Referatu  Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

poinformował, że  zgodnie z treścią art. 11a znowelizowanej ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, 
ze zmianami.) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 
marca  program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt.

Projekt programu zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt. 1-3 w/w ustawy został 
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu, 
Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „NOE” oraz dzierżawców 
lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Przyjęcie programu ma na celu zapewnienie właściwej opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami, złagodzenie uciążliwości związanych  z bytowaniem bezpańskich 
zwierząt na terenie gminy oraz poprawę warunków bezpieczeństwa 
mieszkańców.

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 (nieobecni radni: Mieczysław Kowalski 
oraz Andrzej Kubiak).
Uchwała  Nr  XXX/ 178 /2013 Rady  Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c) przejęcia nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy w Poznaniu.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany 
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja 
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Kierownik Referatu  Ochrony Środowiska poinformował,  że  uchwała dotyczy 
nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy 
w Poznaniu działek oznaczonych numerem geodezyjnym nr 30/06 oraz nr 30/07 
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położonych w Skokówku stanowiące  wydzielone  działki  wchodzące  w skład 
pobocza drogi  gminnej,  której  właścicielem jest  Gmina.  Przejęcie  działek na 
własność  poprawi  infrastrukturę  drogową  oraz  ureguluje  stan  prawny 
nieruchomości

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 (nieobecni radni j.w.).
Uchwała  Nr  XXX/ 179 /2013 Rady  Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) przejęcia nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy w Poznaniu.

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

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany 
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja 
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Kierownik Referatu  Ochrony Środowiska poinformował,  że  uchwała dotyczy 
nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy 
w Poznaniu działek oznaczonych numerem geodezyjnym nr 30/06 oraz nr 30/07 
położonych  w  Skokówku  stanowiące  drogi  towarzyszące  substancji 
mieszkaniowej,  której  właścicielem  jest  Gmina.  Przejęcie  dróg  na  własność 
Gminy  poprawi  infrastrukturę  drogową  oraz  zapewni  dojazd  do  gruntów 
stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych oraz do działek stanowiących 
aktualnie  własność Agencji. 

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 (nieobecni radni j.w.).
Uchwała  Nr  XXX/ 180 /2013 Rady  Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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e) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości 
na terenie gminy Borek Wlkp. 

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

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany 
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja 
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że na wniosek Prezesa 
oraz mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Karolewie do Regulaminu 
dodaje się następujące zapisy: 
“Odpady zmieszane w przypadku budynków wielorodzinnych należy gromadzić 
w  kontenerach  lub  pojemnikach.  Dopuszcza  się  korzystanie  z  jednego 
pojemnika/konterera przez kilku właścicieli jedynie wtedy, gdy jego pojemność 
będzie dostosowana do liczby mieszkańców.”,
„  do  zbierania  odpadów komunalnych zbieranych selektywnie  dopuszcza  się 
stosowanie worków okreś1onych w pkt 1.”,
 „7.  Jednoosobowa  działalność  gospodarcza  prowadzona  w  budynku 
zamieszkałym przez osobę prowadzącą tę działalność, będzie uwzględniana 
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zamieszkałej.”.

Radny  Romuald  Gawroński  stwierdził,  że  przetarg  na  odbiór  odpadów 
komunalnych powinien odbyć się przed podjęciem uchwał w sprawie porządku 
i czystości na terenie gminy.

Burmistrz wyjaśnił, że do ogłoszenia przetargu potrzebne jest określenie ilości 
odpadów,  wobec  powyższego  muszą  właściciele  nieruchomości  złożyć 
deklaracje.

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 (nieobecni radni j.w.).
Uchwała  Nr  XXX/ 181 /2013 Rady  Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.
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Projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  w  powyższej  sprawie  przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany budżetu i  w budżecie na 
2013 rok.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały, który był omawiany 
na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja 
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

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 (nieobecni radni j.w.).
Uchwała  Nr  XXX/ 182 /2013 Rady  Miejskiej  Borku Wlkp.  w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Burmistrz  udzielił  wyjaśnień  na  zapytanie  radnej  Anny  Marcinkowskiej 
dotyczące planowanej budowy wiatraków  w pobliżu miejscowości Bruczków. 
Poinformował,  że  Bruczków  jest  brany  pod  uwagę  przy  rozmieszczaniu 
wiatraków,  jednak  na  dzień  dzisiejszy  nie  można  określić  szczegółowej 
lokalizacji.

Innych zapytań nie zgłoszono.

Ad.12. Wolne głosy i wnioski.

W  tym  punkcie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  do  biura  Rady 
Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, radni będą 
mieli możliwość zapoznania się z w/w sprawozdaniem w formie elektronicznej. 
Ponadto Przewodniczący Rady przypomniał o terminie złożenia oświadczenia 
majątkowego, który upływa 30 kwietnia br. 

Następnie  poruszono  temat  dotyczący  zmiany  ruchu  drogowego   na  terenie 
gminy Borek Wlkp. 
Burmistrz poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu warunkowo 
dopuszcza  przejazd  samochodów  ciężarowych  do  15  ton  przez  most  przy 
Klasztorze w Borku Wlkp.,  jednak gdyby dokonano ekspertyzy nośność w/w 
mostu byłaby o wiele niższa.
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Radny Michał Dopierała uważa, że niedopuszczalne jest aby rolnik ze Skokowa 
chcąc dojechać ciągnikiem po nawóz lub paszę do AGRO MRÓZ czy SKR 
w Borku Wlkp. musiał jechać przez Bruczków, Leonów, Cielmice nadrabiając 
10 km.

Burmistrz stwierdził, że w związku z powyższym należy skierować wniosek do 
Powiatowego Zarządu  Dróg w Gostyniu  o  dopuszczenie  nośności  dla  mostu 
przy Klasztorze do 20 ton. 

Wicestarosta Powiatu Janusz Sikora wyjaśnił, że jeżeli specjaliści określili 15 
ton nośności, to nie można zmieniać na 20 ton.
Ponadto  Wicestarosta  poinformował  również  o  planowanych  modernizacjach 
dróg powiatowych na terenie gminy Borek Wlkp. współfinansowanych przez 
Powiat  Gostyń  i  Gminę  Borek  Wlkp.:  droga  w  Celestynowie  oraz 
Siedmiorogowie Drugim.

Nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.13. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia 
z okazji Świąt Wielkanocnych i zakończył XXXI sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
	Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska,

	oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
	Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski poinformował, że zgodnie z treścią art. 11a znowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zmianami.) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
	Projekt programu zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt. 1-3 w/w ustawy został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu, Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „NOE” oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
	Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany budżetu i w budżecie na 2013 rok.


