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Protokół  Nr XVI/2015 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 04 listopada 2015 roku 

w godz. od 1600 do 1645
 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) 

 -  lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz – Marek Rożek, 

Z-ca Burmistrza – Jolanta Chudzińska, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,  

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 

po. Dyrektora Zespołu Szkół w Borku Wlkp. – Elżbieta Figielek, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk,  

Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska, 

Radni Powiatu: Maciej Biskup oraz Grzegorz Marszałek, 

oraz sołtysi– lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.     

                                                                                 

Ad.1. Otwarcie obrad. 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak, 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. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady wniósł o wprowadzenie projektu uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na 2016 rok 

– na wniosek Burmistrza zgłoszony na posiedzeniu Komisji wspólnej Rady 

Miejskiej. 

Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy są  uwagi. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady prosił  

o przegłosowanie wniosku. 

 

Za przyjęciem w/w projektu uchwały do porządku sesji głosowało 15 radnych, 

nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.  

 

PO czym Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji po wprowadzonej 

zmianie: 
 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
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2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej. 

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od  

     nieruchomości, rolnego i leśnego, 

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz  

     zwolnień od podatku, 

c) określenia stawek podatku od nieruchomości 

 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2015  

     – 2023. 

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na 2016 rok 

 

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

8. Wolne głosy i wnioski.  

9.  Zakończenie.  

     

Po czym Przewodniczący Rady zapytał, czy są  uwagi do porządku obrad. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady prosił  

o przegłosowanie w/w porządku sesji. 

 

Za przyjęciem przedstawionego porządku sesji głosowało 15 radnych, nikt nie 

był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 

 

W tym punkcie głos zabrała także radna Anna Majewska, która poinformowała, 

że został opracowany przewodnik pt. “Szlakiem krzyży, kapliczek i figur 

przydrożnych”. Uczniowe klasy III Gimnazjum w Borku Wlkp. – Emil 

Krzyżosiak i Roksana Pawlak  przedstawili w/w przewodnik i przekazali go 

radnym i gościom do rozpowszechnienia. 

 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu  XV sesji Rady. 

 

Przewodniczący Rady 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. 

Żadnych uwag nie zgłoszono.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie 

jego przyjęcia. 
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Za przyjęciem protokołu z XV sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

 

Sprawozdanie złożył radny – Maciej Biskup, który poinfomrował, że w dniu  

28 października br odbyła się XI sesja Rady Powiatu Gostyń. Tematem sesji  

było rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

 1) zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 marca 

2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

wysokości kwot na poszczególne zadania w 2015 r., 

2) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krobia, 

3) zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015r., 

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 

2015-2022. 

 

Ad. 5. Zapytania i interpelacje radnych. 
 

Nie wpłynęła żadna interpelacja, zapytań także nie zgłoszono. 

 

Ad. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz 

Pawlak – opinia pozytywna. 

 

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 



 
Str.4 /7 

Uchwała Nr XVI/ 86 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień od podatku. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił  Wiceprzewodniczący 

Rady – Tomasz Szczepaniak. 

 

Salę obrad opuścił  radny Tomasz Pawlak – obecnych na sali 14 radnych. 

Uzasadnienie do prjektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. 

 

Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 

Tomasz Szczepaniak – opinia pozytywna. 

 

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XVI/ 87 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

c) określenia stawek podatku od nieruchomości. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Tomasz Szczepaniak. 

Nieobecny radny Tomasz Pawlak. 

Po czym Skarbnik Gminy poinformowała o proponowanych zmianach. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 

Tomasz Szczepaniak – opinia pozytywna. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Tomasz Pawlak). 
 

Uchwała Nr XVI/ 88 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 

2015 – 2023. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił  

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński. 

 

Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 

Tomasz Szczepaniak – opinia pozytywna. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Żadnych 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(nieobecny j.w.). 

Uchwała Nr XVI/ 89 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na 2016 roku. 
 

Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił  

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak. 

 

Burmistrz poinformował, że postanawia się udzielić dotacji z budżetu Gminy 

Borek Wlkp. w wysokości 2.000,00 zł dla Powiatu Gostyńskiego na 

dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą  

w Piaskach. Kwota ta stanowić będzie pomoc finansową dla Powiatu 

Gostyńskiego na częściowe pokrycie kosztów prowadzonych Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. Z terenu gminy Borek Wlkp.  rehabilitacją świadczoną 

przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach objęte są 4 osoby 

niepełnosprawne.  

 

Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Maturski 

– opinia pozytywna. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 

Tomasz Szczepaniak – opinia pozytywna. 

 

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 (nieobecny j.w.). 

Uchwała Nr XVI/ 90 /2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i  zapytania radnych. 
 

Nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie. 

 

Ad. 8.  Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie  nikt głosu nie zabrał. 
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Ad. 9. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady Andrzej Kubiak zakończył XVI sesję Rady Miejskiej 

Borku Wlkp.  

 

 

     Protokołowała                                  Przewodniczący Rady 

 

    Wiesława Wójcik         Andrzej Kubiak 


