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

odbytej w dniu 07 listopada 2013 roku
w godz. od 1600 do 1800

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,
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. – Władysław Hałas,
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – 
Marlena Kowalska,
Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie – 
Renata Matelska,
Inspektor ds. Inwestycji, Dróg i Remontów – Joanna Krajewska,
Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska,
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 XXXVII sesji Rady Miejskiej.
4.  Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. 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) nadania nazwy ulicy na terenie miasta Borek Wlkp.
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7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Wolne głosy i wnioski. 
9.  Zakończenie.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  są  uwagi  do  przedstawionego
porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Po czym Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku sesji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady.

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 XXXVII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie z działalności złożył Dyrektor PCPR – Mirosław Sobkowiak, 
oraz Wicestarosta – Janusz Sikora, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 

Ponadto Wicestarosta dodał do wyjaśnień sprawy, która była poruszana na sesji 
w dniu 24 października br. dotycząca kosztu budowy drogi do bloku mieszkal-
nego przy DPS w Zimnowodzie, koszt ten wyniósł 18.968,60 zł, w tym 5.000 zł 
to koszt dokumentacji.

Radny Michał Dopierała poinformował, że znalazł się właściciel pałacu 
w  Chwałkowie,  wobec  powyższego  dlaczego  tak  duże  środki  finansowe  są
inwestowane w ten budynek. Ponadto radny stwierdził, że za tak duże pieniądze
lepiej było by wybudować nowy DPS, którego właścicielem byłby Powiat.

Wicestarosta – Janusz Sikora wyjaśnił, że samorządowcy Powiatu są również
przed  takim  dylematem,  jednak  od  2007  roku  Powiat  nie  dokłada  do  DPS
swoich środków, tylko pozyskiwane.  Ponadto dodał,  że  są  roszczenia  wobec
Grabonogu, Chwałkowa i Rogowa. Na dzień dzisiejszy problem dotyczy DPS
Chwałkowo, wolą spadkobiercy oraz Powiatu jest aby obiekty te pełniły tę samą
funkcję. Wicestarosta dodał, że budynki te w tamtych czasach były w różnym
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stanie,  nakłady  ze  strony  Powiatu  były  bardzo  duże  i  uważa,  że  sprawę
własności powinien rozwiązać Skarb Państwa, a nie samorząd.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Zapytania i interpelacje radnych.   

Radny – Przemysław Madzia zapytał w imieniu mieszkańców wsi Koszkowo,
jaki jest koszt projektu i przewidywany koszt remontu świetlicy 
w Koszkowie w tym koszt remontu dachu i elewacji oraz w jakim stopniu będą
partycypować w kosztach remontu mieszkańcy tego budynku.

Radny  Marek  Rożek  zapytał  jaka  jest  sytuacja  punktu  selektywnej  zbiórki
odpadów komunalnych, od kiedy i w jakich godzinach jest czynne. 

Innych zapytań nie zgłoszono.

Ad.6. 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.

Radny Michał Dopierała wnioskował o przyjęcie jako podstawę do naliczania
podatku rolnego w 2014 roku kwoty 55 zł.  Radny dodał,  że ościenne gminy
mają niższy podatek, wobec powyższego  Gmina Borek Wlkp. nie powinna się
porównywać do Gminy Koźmin, która jest o 1/3 większa niż Borek Wlkp. i ma
najlepsze ziemie.

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

Za wnioskiem radnego Michała Dopierały: 55 zł - głosowało 5 radnych,
Za propozycją Burmistrza: 60 zł - głosowało 9 radnych.
Nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek radnego Michała Dopierały został
odrzucony.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, gdzie przyjęto jako
podstawę do naliczania podatku rolnego na 2014 r.  kwotę 60,00 zł.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2 radnych było przeciwnych, 
3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Uchwała Nr XXXVIII/ 217 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) nadania nazwy ulicy na terenie miasta Borek Wlkp.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Po  czym  poinformował,  że  po  zapoznaniu  się  ze  źródłami  historycznymi
będącymi  w  posiadaniu  Zespołu  Szkół  w  Borku  Wlkp.  tj.  własnoręcznym
życiorysem uczestników powstania, jak również zapisy z podróży jednego 
z  borkowiaków wracającego  w  tym czasie  z  terenów  Śląska  i  jednocześnie
zapisy jednego z radnych tego okresu, proponował przyjąć nazwę ulicy, 
„7 stycznia 1919” jako datę wymarszu na front. Ponadto Przewodniczący Rady
dodał, że  niektóre źródła historyczne podają datę 8 stycznia, jednak autentyczne
życiorysy są wiarygodnym źródłem.

Radny  Marek  Rożek  stwierdził,  że  nie  jest  przeciwny  nazwie  „7  stycznia”,
jednak we wszystkich publikacjach pisanych przez fachowców – historyków jest
nieco inny zwrot związany z datą  „8 stycznia”. Radny uważa, że moment, kiedy
powstańcy zgłaszają się do komendy wojskowej, gdzie zostają zarejestrowani
jest momentem, gdy są kierowani na front i należy przyjąć dzień 
„8 stycznia”. 

Radny Przemysław Madzia, uważa, że w wojsku zawsze było tak, że za datę
postania jednostki przyjmuje się wydanie pierwszego pisanego rozkazu. Radny
stwierdził,  że  nie  zna  tak  bardzo  historii  powstania  wielkopolskiego,  jednak
skoro powstańcy zostali  zarejestrowani 8 stycznia, to pierwszy pisany rozkaz
został wydany w tym dniu. 

Burmistrz  stwierdził,  że  Rada  winna  rozpatrzyć,  czy  chce  przyjąć  datę
wymarszu powstańców, czy też ich zarejestrowania.

Radny Marek Rożek uważa, że nie zawsze to co jest zapisane musi być prawdą,
ponieważ wymaszerować mogłaby grupa ludzi i dlatego moment legalizacji jest
bardziej właściwy. Radny dodał także, że państwo Polskie również datuje się  od
dnia chrztu, ponieważ zostało to zapisane w źródłach historycznych.

Przewodniczący  Rady  uważa,  że  powinna  być  przyjęta  data  wyjścia
powstańców boreckich na front: tj. „7 stycznia”, jednak aby nie było sporów 
w tym zakresie podał również propozycję nazwy ulicy „ Kompanii boreckiej”.

Radny  Marek Rożek stwierdził,  że  nigdy nie  było Kompanii  boreckiej,  była
gostyńska,  piaskowska  i  mieszana.  Radny  dodał,  że  mogłoby  być  np.
Powstańców Ziemi Boreckiej.
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Radny Tadeusz Ratajczak proponował głosować nad propozycję nazwy 
„7 stycznia”, jako dzień wyjaśnia powstańców na front.

Radny Michał  Dopierała wnioskował,  aby nie przyjmować żadnej  daty tylko
nazwę „Powstańców Ziemi Boreckiej”.
W  związku  z  wnioskiem  radnego  Michała  Dopierały,   radny  Marek  Rożek
wycofał swój wniosek dotyczący nazwy ulicy „8 stycznia”.

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

Za nazwą ulicy: „7 stycznia 1919” głosowało 3 radnych.
Za nazwą „Powstańców Ziemi Boreckiej” głosowało 10 radnych.
1 radny wstrzymał się od głosowania.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
z wprowadzoną nazwą ulicy „Powstańców Ziemi Boreckiej”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXXVIII/ 218 /2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

W tym punkcie Przewodniczący Rady prosił Burmistrza o udzielenie wyjaśnień
na  zapytanie  radnego  –  Przemysława  Madzi,  który  zapytał  w  imieniu
mieszkańców  wsi  Koszkowo,  jaki  jest  koszt  projektu  i  przewidywany  koszt
remontu świetlicy w Koszkowie w tym koszt remontu dachu i elewacji oraz 
w  jakim  stopniu  będą  partycypować  w  kosztach  remontu  mieszkańcy  tego
budynku.

Burmistrz poinformował, nie zna na pamięć kosztu remontu świetlicy, jednak
dodał,  że  gro  jest  środków  „pomocowych”.  Ponadto  stwierdził,  że  część
kosztów ponosi Gmina i część mieszkańcy. Burmistrz stwierdził, że do remontu
dachu  na  świetlicy,  mieszkańcy  dofinansowują  proporcjonalnie  na  co  jest
podpisane stosowne porozumienie.  

Na  zapytanie  radnego  Marka  Rożka  o  sytuację  punktu  selektywnej  zbiórki
odpadów komunalnych Burmistrz wyjaśnił, że miało działać od 01 września br,
jednak  Gmina nie jest bezpośrednim inwestorem tylko ZGO Jarocin.  Na dzień
dzisiejszy „gratowisko” jest wybudowane i po 11 listopada br będzie odbiór na
użytkowanie.
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Radny Marek Rożek prosił, aby tę wiadomość zamieścić na stronie interentowej,
ponieważ mieszkańcy już dostarczają odpady na „gratowisko”.

Innych zapytań nie zgłoszono.

Ad.8. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady zaprosił do udziału w uroczystościach 
z  okazji  „Dnia  Niepodległości”.  Ponadto  Przewodniczący  poinformował,  że
najbliższa sesja jest planowana w dniu 28 listopada br.

Radny  Michał  Dopierała  wnioskował  o  przedstawienie  wniosków  Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego z posiedzenia wyjazdowego do Skokowa.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą tejże Komisji o przedstawienie
wniosków zapisanych w protokole z tego wyjazdu.
Przewodnicząca  Komisji  –  Barbara  Wawrzyniak  odczytała  wnioski
wypracowane na posiedzeniu Komisji, a mianowicie: 
„ 1) Naprawić drogę w Skokowie przy mostku w kierunku Bruczkowa. Droga
jest zapadnięta i zagraża bezpieczeństwu przejeżdżających pojazdów.
2) W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci idących na szkolny przystanek 

autobusowy, zaleca się położenie chodnika od sklepu spożywczego do tegoż 
przystanku. 

3) Ponowienie apelu do mieszkańców gminy nt. wałęsających się psów 
(do sołtysów, w gazetce samorządowej, na stronie internetowej Gminy 
Borek Wlkp.). Ponadto rozważenie wprowadzenia obowiązkowego czipowania
psów na terenie gminy.”

Następnie Przewodniczący Rady w związku z wcześniejszymi uwagami radnych
wnioskował do Wiceprzewodniczącego Rady – Tomasza Szczepaniaka 
o odczytanie apelu wraz z uzasadnieniem w sprawie trzymania psów na uwięzi. 

Radny  Michał  Dopierała  poinformował,  że  jego  wniosek  dotyczył
bezpieczeństwa na drogach w Skokowie i zabezpieczenia środków 
w budżecie na rok 2014 na odtworzenie drogi w ramach granic (droga z tyłu).
Radny stwierdził, że Komisja tym w ogóle się nie zajęła.

Przewodnicząca  Komisji  –  Barbara  Wawrzyniak  stwierdziła,  że  członkowie
Komisji nie wzięli pod uwagę tej drogi „na zapłociu” w Skokowie, ponieważ 
w obecnym czasie nie ma na to środków budżetowych. W pierwszej kolejności
Komisja wzięła pod uwagę sprawy zagrożenia bezpieczeństwa w Skokowie  dla
pojazdów przy mostku  i dzieci idących na przystanek autobusowy.
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Radny Michał Dopierała stwierdził, że Burmistrz mu obiecał, że w przyszłym
roku w budżecie Gminy znajdą się środki na wymierzenie wskazanej drogi.

Radna Róża Jędrosz prosiła jako sołtys o przygotowanie druków apelu 
w sprawie trzymania psów na uwięzi celem przekazania mieszkańcom wsi.
Przewodniczący Rady prosił o uzgodnienie tej sprawy z biurem Rady Miejskiej
oraz o umieszczenie apelu na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp. 

Radny Michał Dopierała wnioskował o rozpatrzenie zasadności wyznaczonych
pasów dla pieszych k/przedszkola na „starą dróżkę” do Karolewa. Radny uważa,
że pasy do Przedszkola Samorządowego winny być z parkingu. Ponadto radny
ponowił swój wniosek dotyczący wycięcia trzech jesionów przed mostem 
i trzech drzew za mostem k/ Mroza. Radny zapytał także czy na ul. Powstańców
Wlkp. można podnieść prędkość do 70 km/h, obecnie jest 50km/h. 

Burmistrz wyjaśnił, że w sprawie zmiany dozwolonej prędkości należy złożyć
stosowny  wniosek,  jednak  nie  widzi  takiej  potrzeby.  Natomiast  w  sprawie
wycięcia drzew przy drodze wojewódzkiej,  wyjaśnił,  że  nie jest  to w gestii
Gminy.

Sołtys wsi Bolesławów – Jan Dutkiewicz wnioskował do Rady Miejskiej 
o przeznaczenie stosownych środków na wycinkę krzewów przy drogach 
i wyczyszczenie rowów.

Radny Leszek Dajewski zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie było zamieszanie
z terminem odbioru odpadów komunalnych. Radny dodał, że firma z Gizałek
zmieniała termin odbioru i nikogo nie poinformowała o tym.

Burmistrz wyjaśnił, że sprawa jest wiadoma Gminie. Firma nie powiadomiła 
o zmianie terminu, jednak na uwagę Gminy w tej sprawie jechała również 
w terminie wskazanym w harmonogramie, który otrzymali mieszkańcy gminy.

Nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.9. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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