
Protokół  Nr XXXVII/2013
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 24 października 2013 roku
w godz. od 1600 do 1910

W sesji  uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) -  lista  obecności
stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu  (nieobecny  radny  Andrzej
Kubiak).

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak,
Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
Kierownik Posterunku Policji – Jarosław Godniak,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor  Przedszkola  Samorządowego  „Pod Dębem”  w Karolewie  –  Renata
Matelska,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wycisłowie – Alina Sokół,
Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie –
Barbara Krzekotowska,
Inspektor ds. Planowania Przestrzennego – Donata Drukarczyk,
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.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 

12 września  2013 roku.
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) nadania nazwy ulicy na terenie miasta Borek Wlkp.,
b) określenia stawek podatku od nieruchomości,
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c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej 
w Bolesławowie,

d) zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem 
„Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

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

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2013 
– 2021,

g) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

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

Następnie  Przewodniczący Rady poinformował,  że na wspólnym posiedzeniu
Komisji wprowadzono i omówiono dwa projekty uchwał, a mianowicie:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do
naliczania podatku rolnego w  2014 roku na terenie gminy Borek Wlkp. 

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.,  

Po czym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie przyjęcia powyższych
projektów do porządku sesji.

Za  przyjęciem  głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  i  nikt  nie
wstrzymał się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił  Pkt 7  po wprowadzonej zmianie.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do

naliczania podatku rolnego w  2014 roku na terenie gminy Borek Wlkp. 
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.,  
c) nadania nazwy ulicy na terenie miasta Borek Wlkp.,
d) określenia stawek podatku od nieruchomości,
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej 

w Bolesławowie,
f) zatwierdzenia  i  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pod  tytułem

„Przedszkolaki  przyszłością  Gminy  Borek  Wielkopolski”
współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego
Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe   
odprowadzanie ścieków,
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h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2013 
– 2021,

i) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Uwag nie zgłoszono.
Za  przedstawionym  porządkiem  sesji  głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady odbytej w dniu 12 września
2013 roku.

Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek  stwierdził,  że  radni  mieli
możliwość  zapoznania  się  z  treścią  protokołu,  który  był  wyłożony  w biurze
Rady Miejskiej. 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 XXVI sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

W tym punkcie Wicestarosta Janusz Sikora poinformował, że nie ma sprawoz-
dania z ostatniego okresu, jednak odpowie na zgłoszone pytania.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz,  stanowi ono załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Burmistrz poinformował, że Gmina podpisała akt notarialny dotyczący przejęcia
drogi przy dworcu kolejowym. Ponadto wnioskował do Rady Miejskiej 
o rozważenie możliwości przejęcia od PKP dworca kolejowego.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.   

Wpłynęło zapytanie radnej Róży Jędrosz o przedstawienie na piśmie kosztów
poniesionych  na  wyposażenie  placów  zabaw  w  poszczególnych
miejscowościach naszej gminy ze środków GKRPA od 2008 roku.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Inne zapytania nie wpłynęły.
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Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę
do naliczania podatku rolnego w  2014 roku na terenie gminy Borek
Wlkp. 

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

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. Ponadto dodał, że
na posiedzeniu Komisji była zgłoszona również propozycja obniżenia średniej
ceny skupu żyta za 1 dt  przyjmowanej  jako podstawę do naliczania podatku
rolnego w  2014 roku do kwoty 55 zł, jednak nie została przegłosowana.

Radny Michał Dopierała proponował, aby jako podstawę do naliczania podatku
rolnego przyjąć kwotę 55 zł lub odsunąć w/w projekt uchwały do rozpatrzenia
na późniejszej sesji Rady Miejskiej, aby porównać z innymi gminami.

Przewodniczący  Rady  prosił  o  przegłosowanie  oddalenia  projektu  z  obecnej
sesji.

Za wycofaniem projektu uchwały z porządku sesji głosowało 8 radnych, 
5 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że w dniu 7 listopada br
odbędzie  się  kolejna  sesja  Rady  Miejskiej  celem  rozpatrzenia  i  podjęcia
powyższej uchwały.

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu do projektu uchwały.

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

Str.4/12



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 XXXVII/ 210 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c) nadania nazwy ulicy na terenie miasta Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja
wydała  opinię  pozytywną  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  im.  Ignacego
Talarczyka.

Przewodniczący  Rady  wnioskował  o  odsunięcie  projektu  uchwały  do
rozpatrzenia na następną sesję. Zgłosił propozycję nadania nazwy ulicy: dzień
wyjazdu  powstańców  boreckich  na  front.  Ponadto  Przewodniczący  Rady
wyjaśnił, że należy uzgodnić z historykami, czy był to dzień 8 czy 9 stycznia
1919 roku.

Radny Marek Rożek poparł stanowisko Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący  Rady  prosił  o  przegłosowanie  oddalenia  projektu  z  obecnej
sesji.

Za wycofaniem projektu uchwały z porządku sesji głosowało 14 radnych, nikt
nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

d) określenia stawek podatku od nieruchomości

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.

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

Radny Michał Dopierała zapytał dlaczego tak zaniżona jest stawka podatku od
budynków związanych  z  udzielaniem świadczeń  zdrowotnych  w  rozumieniu
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przepisów o działalności leczniczej. Radny proponował zwiększenie stawki w/w
podatku. 

Burmistrz wyjaśnił, że przedstawiona stawka, to propozycja Rada Miejska może
zwiększyć stawkę.

Radny  Marek  Rożek  stwierdził,  że  we  wcześniejszych  latach  Rada  ustaliła
wyższą stawkę podatku od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych,  jednak  są  przepisy  ograniczające  stawki,  wobec  powyższego
należało  ją  obniżyć.  Po  czym  radny  wnioskował  o  ustalenie  podatku  od
nieruchomości:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 17,00 zł,
oraz  
- zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 10,20 zł za 1m2.

Burmistrz wyjaśnił, że stawki podatku od nieruchomości należy ustalić zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatków 
i opłat lokalnych. Burmistrz dodał, że górna stawka podatku od nieruchomości
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wynosi 4,68 zł za 1m2.

Wobec powyższego radny Michał Dopierała wnioskował, aby stawka podatku
od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych była 
4,68 zł. 

Radny  Tadeusz  Ratajczak  wnioskował  o  głosowanie  projektu  uchwały
przedstawionego przez Burmistrza, bez wprowadzania zmian.

Radny Marek Rożek uważa, że należy przegłosować poszczególne poprawki.
Radny  Przemysław  Madzia  zapytał,  czy  Rada  może  głosować  nad  każdą
poprawkę odrębnie.

Radny Tadeusz Ratajczak stwierdził, że jeżeli nie przejdzie uchwała w całości
należy głosować nad poprawkami.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poszczególne poprawki.
Za stawką podatku od nieruchomości:
- związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej  oraz od budynków

mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności
gospodarczej  w  wysokości  17,33  zł  od  1  m2 powierzchni  użytkowej:
głosowało 11 radnych,

- zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu
kwalifikowanym  materiałem  siewnym  –  10,40  zł  od  1  m2 powierzchni
użytkowej: głosowało 10 radnych,
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- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o  działalności  leczniczej,  zajętych  przez  podmioty  udzielające  tych
świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: głosowało 9 radnych.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  po
wprowadzonej zmianie i prosił o jej przegłosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny
wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXVII/ 211 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej 
w Bolesławowie.

Przewodniczący Rady –przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.

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

Następnie  głos  zabrał  sołtys  wsi  Bolesławów  –  Jan  Dutkiewicz  proponując
zamianę gruntu gminnego z gruntem pana Frąckowiaka, który usytuowany jest
przy drodze dojazdowej do ZAZ. Ponadto sołtys poinformował, że wieś nie ma
sołeckiego gruntu. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  propozycja  sołtysa jest  zasadna jednak potrzebna jest
zgoda pana Frąckowiaka. 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Mieczysław Kowalski).
Uchwała Nr XXXVII/ 212 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

f) zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem 
„Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu do projektu uchwały.
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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, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXXVII/ 213 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe           
odprowadzanie ścieków

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, po
czym  poprosił  o  przedstawienie  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń
wodociągowych  i  kanalizacji  będących  w  posiadaniu  Boreckiego  Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Karolewie.

W/w plan  przedstawił  Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław
Twardowski. Poinformował, że w roku 2013 Zakład wybudował:
1) obiekt  garażowy  do  stacjonowania  pojazdów  i  sprzętu  będącego  w  jego

posiadaniu,
2) sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami na Osiedlu Powstańców Wlkp. 

w Borku Wlkp.,
3) sieć  wodociągową  wraz  z  przyłączami  w  miejscowościach  Liż  oraz

Koszkowo.

W latach 2014 – 2019 Zakład planuje:
1) wymianę złoży filtracyjnych w odżelaziaczach na stacji uzdatniania wody 

w Karolewie,
2) wykonanie dokumentacji  hydrologicznej na nowy odwiert studni  na stacji

wodociągowej w Zalesiu,
3) wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej w miejscowościach: Zalesie,

Siedmiorogów II, Jeżewo,
4) zakup ciągnika do beczki asenizacyjnej,
5) wymianę sieci i przyłączy wodociągowych na terenie wsi Siedmiorogów II

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.
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Radny Michał Dopierała uważa, że cena wody 2,88 zł +podatek VAT 8% oraz
opłata  abonamentowa  to  jest  bardzo  dużo.  Ponadto  radny  stwierdził,  że  nie
widział kalkulacji cen i ma głosować za czymś na co nie ma wpływu.

Radny Leszek Dajewski  stwierdził,  że  na  posiedzeniu  Komisji  zgłosił  swoje
uwagi  do  projektu  uchwały  i  nadal  je  podtrzymuje.  Zapytał  także  czym
uzasadniona  jest  39%  podwyżka  opłaty  abonamentowej,  bo  jeżeli  opłatą  za
wodomierz to nie ma uzasadnienia.
Burmistrz wyjaśnił, że rzeczywista opłata abonamentowa powinna wynosić 
10 zł, jest to opłata nie tylko za licznik, ale również utrzymanie pracownika,
który dokonuje odczytu z liczników).

Przewodniczący  Rady  wnioskował  także  o  obniżenie  podwyżki  opłaty
abonamentowej.

Radny Marek Rożek proponował,  aby we wrześniu 2014 roku zorganizować
posiedzenie Rady Miejskiej z przedstawicielami BZWiK Sp. z o. o. 
w Karolewie, w temacie działalności spółki.

Radny Leszek Dajewski uważa, że pracownicy spółki za dużo zarabiają. Radny
dodał, że w spółce należy wypracować zysk, aby przyznawać sobie podwyżki.

Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  BZWiK  działa  na  zasadach  prawa
handlowego.

Burmistrz wyjaśnił, że ustawa dot. spółek zmieniła się w 2006 roku. Ponadto
wyjaśnił,  że  nie  ma  problemu  aby  szef  Rady  Nadzorczej  spółki  BZWiK
przedstawił  Radzie  Miejskiej  działalność  spółki.  Ponadto  Burmistrz
poinformował, że wynagrodzenia w w/w spółce są średnie i wynoszą ok. 
1500 zł.

Radny Leszek Dajewski wyjaśnił, że przedstawił opinie mieszkańców, a temat
spółki powinien być tematem merytorycznym na posiedzeniu Komisji Rady.

Przewodniczący Rady  poinformował,  że  w najbliższym czasie  będzie  musiał
być  uchwalony  plan  pracy  Rady  Miejskiej  na  rok 2014,  wobec  powyższego
prosi o zgłaszanie propozycji.

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, nikt nie był przeciwny, 
5 radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXXVII/ 214 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2013 – 2021

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Po  czym  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.

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, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).
Uchwała Nr XXXVII/ 215 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

i) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

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

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.

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, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.). 

Uchwała Nr XXXVII/ 216 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  zgodnie  ze  Statutem  Gminy  na
zapytanie  radnej  Róży  Jędrosz  zostanie  udzielona  odpowiedz  w  formie
pisemnej.
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Ad.9. Wolne głosy i wnioski.

Radny Michał Dopierała wnioskował do Wicestarosty Powiatu o wycięcie przy
drodze w kierunku cmentarza w Borku Wlkp. trzech drzew przed mostem 
i trzech drzew za mostem. Ponadto radny zgłosił wniosek dotyczący wykonania
zjazdu z obu stron z obwodnicy do BIOPAL w Borku Wlkp.

Wicestarosta  –  Janusz  Sikora  poinformował,  że  sprawa  wycięcia  drzew  jest
zgłoszona.

Burmistrz poinformował, że obwodnica Borku Wlkp. jest drogą krajową 
i przedsiębiorcy mogą wystąpić do GDDKiA  o wykonanie zjazdów.

Radna  Barbara  Wawrzyniak  wnioskowała  do  sołtysów  o  uświadamianie
mieszkańców aby nie wyrzucali odpadów komunalnych do rowów. 
Następnie  głos  zabrał  Marek  Kuliński  –  mieszkający  w  sąsiedztwie  Domu
Pomocy  Społecznej  w  Zimnowodzie,  pytając  ile  środków  finansowych
Starostwo Powiatowe zainwestowało  w budowę drogi  do DPS i  dlaczego są
marnowane publiczne pieniądze.

Mieszkaniec  bloku  przy  DPS  –  Kazimierz  Banaś  (sołtys  wsi  Zimnowoda)
zapytał Wicestarostę Janusza Sikorę:
1) czy wie co należy do obowiązków radnego,
2) ile wydano pieniędzy na budowę w/w drogi,
3) jakie zrobił przewinienie, że Wicestarosta podpisał się pod pozwem do Sądu.

Wicestarosta Janusz Sikora poinformował, że jako radny Powiatu i Wicestarosta
zna swoje obowiązki i przede wszystkim dba o dobro mieszkańców. Ponadto
wyjaśnił, że spór powstał miedzy Domem Pomocy Społecznej w Zimnowodzie,
a mieszkańcami sąsiadującego domu, którzy nie mieli dostępu do drogi 
i korzystali z drogi przez podwórze DPS.
Wicestarosta wyjaśnił, że w związku z pismem dyrektora DPS o występującej
agresji słownej i fizycznej mieszkańców sąsiadującego z DPS domu 
z  mieszkańcami  DPS,  Zarząd  Powiatu  postanowił  wystąpić  do  Agencji
Nieruchomości  Rolnej  z wnioskiem o przekazanie  gruntu pod drogę do w/w
budynku. Po około roku został wykonany dojazd i odwodnienie terenu.

Kazimierz Banaś  stwierdził,  że wykonano odwodnienie,  ale tylko terenu,  nie
drogi.  Ponadto  dodał,  że  droga  jest  ogrodzona  siatką,  co  uniemożliwia  jej
odśnieżanie, a w okresie deszczu droga jest zalana.

Marek Kuliński poinformował, że spór dotyczył sześciu rodzin i dyrektor DPS.
Ponadto stwierdził, że było posiedzenie wyjazdowe Zarządu Powiatu, z którego
sporządzono  protokół,  ale  nikt  go  nie  podpisał.  Marek  Kuliński  dodał,  że
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wspomniana droga kończy się w szczerym polu, a Powiat wyrzucił 100 tys. zł 
w błoto.

Kazimierz Banaś dodał, że przez 25 lat mieszańcy przyległego budynku do DPS
żyli  w  zgodzie  z  pensjonariuszami  Domu  Pomocy  Społecznej,  a  obecnie
dyrektor DPS wymusza na pensjonariuszach aby nie rozmawiali z nimi.

Wicestarosta Janusz Sikora – stwierdził, że samodzielne drogi będą najlepszym
rozwiązaniem.

W tym punkcie Przewodniczący Rady wnioskował do Rady o wyrażenie swej
opinii w sprawie przejęcia przez Gminę budynku dworca PKP.

Za przejęciem budynku PKP głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny j.w.).

Nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.10. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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