
 7 

 Radny – Andrzej Kubiak wnioskował o założenie wybitych szyb w 
przystanku autobusowym w Zalesiu. 
Burmistrz wyjaśnił, ze sprawa w najbliższym czasie zostanie załatwiona. 
  Z-ca Przewodniczącego Rady przedstawił informację Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gostyniu dotyczącą planu robót  budowy chodników w Borku 
Wlkp. na ul. Konopnickiej oraz we wsi Jawory. 
Informacja została przyjęta przez Radę. 
 
 
Ad.11. Zakończenie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył VI sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp.  
 
Protokołowała      Z-ca Przewodniczącego Rady 
 
Wiesława Wójcik     mgr Marek Rożek 
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Uchwała Nr VII/  46  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
e) utworzenia w Wielkopolsce podregionu leszczyńskiego 

 

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego przegłosowano 
przyjęcie projektu uchwały w powyższej sprawie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie przeciwny   
Uchwała Nr VII/  47  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
 

f) zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek.  
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń do w/w projektu uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr VII/  48  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
 

 
Ad. 6.   Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał. 
 

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.  

 

 Z-ca Przewodniczącego Rady przedstawił pismo Burmistrza skierowane 
do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu dotyczące 
wydzielenia części gruntów Agencji, które są w posiadaniu dzierżawców na 
sprzedaż lub wieloletnią dzierżawę dla rolników z terenu gminy Borek Wlkp. na 
powiększenie gospodarstw rolnych. 
Wszyscy radni wypowiedzieli się za poparciem przedstawionego wniosku. 
 
 Inspektor ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – Mirosław 
Twardowski zwrócił się do sołtysów o zgłaszanie terminów opróżniania 
pojemników na odpady  segregowane komunalne. 
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Następnie głos zabrał  gość – Zenon Łakomy - przedstawiciel firmy 
działającej na terenie naszej gminy. Uważa, że handel obwoźny nie jest niczym 
złym, jednak jego zdaniem jest to nieuczciwa konkurencja, która powoduje 
straty dla rodzimych przedsiębiorców. Wnioskował o szczegółowe 
przeanalizowanie sprawy. 
 

Następnie sprzedawca handlu obwoźnego proponował opodatkowanie handlu 
obwoźnego tak jak sklepy – podatkiem od nieruchomości. Uzasadnił to tym, że 
obsługuje wioski gdzie nie ma sklepów, najczęściej osoby starsze i chore 
zaopatrują się w najpotrzebniejsze artykuły spożywcze. 
 

Sołtys wsi Skokówko – Marian Antkowiak wyjaśnił, że w jego miejscowości 
jest brak sklepu spożywczego, bardzo to utrudnia życie mieszkańcom wsi. 
Dochód ze sprzedaży w handlu obwoźnym nie będzie dla Gminy znaczący, 
natomiast dla obwoźników  będzie dodatkowym kosztem, co może doprowadzić 
do rezygnacji z tej formy handlu. Wnioskował o zaniechanie wprowadzenia 
podatku od sprzedaży w handlu obwoźnym. 
 

Dalej Z-ca Przewodniczącego Rady wyjaśnił, że sprawa była również 
szczegółowo omawiana na posiedzeniach Komisji Rady wobec powyższego 
prosił o przegłosowanie podanych propozycji. 
Propozycja Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: 

Przy sprzedaży w handlu obwoźnym: 
1) artykułów spożywczych 17,- zł 
2) paszy    5,- zł 
3) pozostałych artykułów   17,- zł 

Za tą stawką głosowało 6 radnych, 2 było przeciwnych, 5 wstrzymało się od 
głosowania. 
 
Propozycja Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 

1) artykułów spożywczych   5,- zł     
2) paszy    10,- zł 
3) pozostałych artykułów    10,- zł 

Za ta propozycja głosowało 5 radnych, 6 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od 
głosowania. 
 
Następnie Z-ca Przewodniczącego Rady odczytał projekt uchwały w powyższej 
sprawie i prosił o jego przyjęcia. 
 
Za przyjęciem uchwały zmieniająca uchwałę Nr II/14/2003 Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. z dnia 13.12.2002 r. w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty 
targowej głosowało 6 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania, 4 radnych było 
przeciwnych. 
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Radny – Andrzej Kubiak wnioskował o ustalenie opłaty za składowanie 
kamieni, ponieważ nie wyznaczono miejsca do ich składowania. 

Dyrektor  Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarczego wnioskował o 
rozpatrzenie sprawy odbioru odpadów komunalnych spoza gminy. 

Z-ca Przewodniczącego Rady – Marek Rożek poddał pod głosowanie 
zgłoszony wniosek. 
Nikt z radnych nie głosował za odbiorem odpadów komunalnych spoza gminy 
na naszym składowisku. 
Wniosek został oddalony. 
Następnie Burmistrz wyjaśnił sprawę składowania kamieni. Uważa, że kamienie 
są tanim materiałem budowlanym na modernizacje dróg i odbiór ich na 
składowisku odpadów komunalnych byłby dla gminy korzystny. Jednak w 
większości  miejscowości jest miejsce wytyczone dla składowania kamieni, a 
tam, gdzie nie ma to można takie miejsce wytyczyć. 
Wobec tych wyjaśnień radny – Andrzej Kubiak wycofał wniosek o ustalenie 
opłaty za składowanie kamieni na składowisku odpadów komunalnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i  nikt nie był  przeciwny. 
Uchwała Nr VII/  46  / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
 

                                                                                                                                                      

d) zmieniająca uchwałę Nr II/14/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 

13.12.2002 r. w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Rożek, o czym prosił o zgłaszanie propozycji stawek opłaty 
targowej w handlu obwoźnym. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zgłosił 
następująca propozycję: 

Przy sprzedaży w handlu obwoźnym: 
1) artykułów spożywczych 17,- zł 
2) paszy    5,- zł 
3) pozostałych artykułów   17,- zł 

 
Radny – Andrzej Kubiak przedstawił propozycje Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, a mianowicie: 

1) artykułów spożywczych   5,- zł 
2) paszy    10,- zł 
3) pozostałych artykułów   10,- zł 
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Radni nie zgłosili więcej uwag wobec powyższego Z –za Przewodniczącego 
Rady- Marek Rożek podziękował Anecie Karkosz – kierownikowi biura 
Stowarzyszenia za szczegółowe wyjaśnienia dotyczące działalności, po czym 
wyjaśnił, że Rada udzieli odpowiedzi  na temat udzielenia dotacji w/w 
Stowarzyszeniu w terminie późniejszym. 
 
Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) wyłączenia nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości i 

przyznania nieruchomości zamiennej 

 

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego przegłosowano 
przyjęcie projektu uchwały w powyższej sprawie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych 1 radny  wstrzymał się od 
głosowania, nikt nie przeciwny. 
 
Uchwała Nr VII/  44 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
 

 

b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 

Następnie zapytał radnych czy maja uwagi do przedstawionego projektu. 
Radni zobowiązali Burmistrza do negocjowania ceny sprzedaży działki, 
ponieważ uważają, że wycena rzeczoznawcy jest zbyt niska. 
Burmistrz wyjaśnił, że przed zbyciem działki poinformuje radnych o cenie 
sprzedaży, bez aprobaty Rady działka nie zostanie sprzedana. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania, 2 radnych było przeciwnych. 
Uchwała Nr VII/  45 / 2003 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
 

 

c) ustalenia opłat za  składowanie odpadów dostarczonych na wysypisko w 

Karolewie                      

  

Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot przedstawiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
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8.  Zakończenie.  
 
 
Po czym zapytał, czy radni maja uwagi do proponowanego porządku. 
 
Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec powyższego Z-
ca Przewodniczącego Rady – Marek Rożek prosił o przegłosowanie jego 
przyjęcia. 
 

Obecny radny – Mariusz Wasielewski) 
Za przyjęciem  proponowanego porządku obrad głosowało 13 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
 
 
Ad.3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady. 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady – Marek Rożek stwierdził, że radni mieli 
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku, z czym 
prosił o przegłosowanie jego przyjęcia. 
Za przyjęciem protokołu z VI sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania . 
 

 

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Nie wpłynęła żadna interpelacja, nikt tez nie zadał pytania. 
 

W tym punkcie Z-ca Przewodniczącego przedstawił pismo dotyczące 
wsparcia finansowego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu 
Gostyńskiego.  
W sesji uczestniczyła Kierownik biura – Aneta Karkosz, którą poproszono o 
przedstawienie informacji na temat działalności w/w Stowarzyszenia oraz 
Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu – 
informacja ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Burmistrz zapytał czy wpłacony udział gmina będzie mogła w każdej chwili 
wycofać. 
Aneta Karkosz wyjaśniła, że wycofanie udziałów w 50% spowoduje 
niemożliwość działalności Stowarzyszenia oraz utratę pozostałych udziałów. 
Radny – Michał Dopierała zapytał, kto będzie sprawował funkcje kontrolna 
Stowarzyszenia. 
Kierownik biura wyjaśniła, że Stowarzyszenie działa na podstawie Statutu, 
władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i 
Komisja Rewizyjna. 
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Protokół  Nr VII/2003  

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 10 kwietnia 2003 roku 
w godz. od 1600 do 1800 

 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Nieobecny Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek. 
Radny -  Leszek Dajewski – zrezygnował z wykonywania mandatu. 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Sekretarz Gminy, kierownicy jednostek 
podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi oraz 
sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie obrad. 
 

 Otwarcia sesji dokonał Z-ca Przewodniczącego Rady – Marek Rożek, 
który powitał wszystkich radnych oraz gości. 
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 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 VI sesji Rady. 
4. Zapytania i interpelacje radnych. 
 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) wyłączenia nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości i 
przyznania nieruchomości zamiennej 

b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. 
c) ustalenia opłat za  składowanie odpadów dostarczonych na wysypisko w 

Karolewie                                                                                                                                                                                      
d) zmieniająca uchwałę Nr II/14/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 

13.12.2002 r. w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej 
e) utworzenia w Wielkopolsce podregionu leszczyńskiego 
f) zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp. 
 
6.  Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 
7.  Wolne głosy i wnioski.  


