
Protokół nr 17/2008
z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 

Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
odbytego w dniu 25 sierpnia 2008 roku

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury, 
Spraw  Socjalnych,  Przestrzegania  Prawa  i  Porządku  Publicznego  poszerzonej  
o  członków  pozostałych  Komisji,  Burmistrz  –  Marian  Jańczak, Skarbnik  – 
Mirosława  Kozłowska,  Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław 
Twardowski,  Z-ca  Burmistrza  Jarocina  Witosław  Gibasiewicz,  Pracownik  UM 
Jarocin – Emil Magnowski - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Nieobecni radni: Irena Rozwora, Marian Łuczak, Leszek Dajewski oraz 
Józef Szymczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wydatków w świetlicach wiejskich.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie. 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  –  Róża  Jędrosz. 
Przedstawiła porządek posiedzenia, który przyjęto bez zmian.

Ad.2 Analiza wydatków w świetlicach wiejskich.
WYKAZ  WYDATKOWANYCH SRODKÓW FINANSOWYCH  
NA UTRZYMANIE ŚWIETLIC WIEJSKICH 
W GMINIE BOREK WLKP.
na dzień 30.08.2007r.

lp miejscowo
ść

energia gaz woda Środki  
czystośc
i

Usługi  
kominiar
skie

remonty Zakup materiałów Razem 
wydatki

1 Celestynó
w

270,79 -------- ------- 50,10 25,00 345,89

2 Zimnowod
a

------- -------- ------- 45,60 0,00 45,60

3 Strumiany 259,78 ------- ------- 29,10 0,00 Talerze i sztućce – 200,13 489,01
4 Skoków 228,63 1643,13 ------- 40,60 295,00 2207,36
5 Głoginin 887,21 ------- ------- 52,90 17,00 Naprawa 

pieca 
CO  – 

Drzewka – 246,00
części do pieca CO – 958,53

2283,64
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lp miejscowo
ść

energia gaz woda Środki  
czystośc
i

Usługi  
kominiar
skie

remonty Zakup materiałów Razem 
wydatki

122,00
6 Siedmiorog

ów I
------- ------- ------- 44,60 35,00 Masa betonowa – 988,20 1067,80

7 Studzianna ------- ------- ------- 47,10 0,00 47,10
8 Bruczków 360,26 ------- ------- 28,60 0,00 388,86
9 Jeżewo 644,50 ------- 29,15 51,90 24,00 Węgiel – 120,00

zlewozmywak – 168,00
obudowa  zlewozmywaka  – 
173,47
suszarka  +  przedłużacz  – 
66,80
kostka brukowa – 1789,95
żwir i cement – 138,04

3205,81

10 Zalesie 240,56 961,84 ------- 45,10 244,00 1491,50
11 Koszkowo 280,99 ------- ------- 29,10 0,00 310,09
12 Leonów 206,86 ------- ------- 44,60 0,00 Węgiel – 60,00 311,46
13 Budynek 

LOK
1862,45 ------- 109,76 56,60 0,00 Gaśnica – 122,00 2150,81

Razem: 5242,03 2604,97 138,91 565,90 640,00 122,00 5031,12 14344,93

Radny  Tadeusz  Jańczak  uważa,  że  wykazane  w  sprawozdaniu  dane  nie 
odzwierciedlają  tego co  jest.  Dodał  także,  że  należy  sprawdzić  przedstawione  
w sprawozdaniu dane.

Radny Jan Wachowski zwrócił uwagę na wysokie koszty usług kominiarskich.
 Burmistrz  wyjaśnił,  że  w  związku  z  ogrzewaniem  gazowym  w  świetlicach, 
przeglądy kominiarskie sa drogie.

Radny Mieczysław Kowalski  zapytał  jakie  imprezy odbywają  się  w świetlicy  
w Skokowie.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał.
Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.3. Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
a) utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie

Burmistrz poinformował,  że wniosek Gminy Borek Wlkp. o dofinansowanie 
kosztów utworzenia ZAZ w Leonowie złożony w Urzędzie Marszałkowskim jako 
jedyny  w  Wielkopolsce  został  rozpatrzony  pozytywnie  przez  Zarząd 
Województwa. Jest to zadanie inwestycyjne, którego zakończenie przewiduje się 
w lipcu 2009 roku. Na dzień dzisiejszy Urząd Marszałkowski dofinansuje 75%  tj. 
900  tys.  zł  ogólnych  kosztów adaptacji,  remontu  i  wyposażenia  zakładu.  Przy 
czym  w  naszym  budżecie  musimy  zabezpieczyć  kwotę  300  tys.  zł.  
W  zakładzie  zostanie  zatrudnionych  co  najmniej  35  osób  ze  znacznym  
i  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności  oraz  ok.  12  osób  obsady 
administracyjnej.
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Radny Marek Rożek  zapytał jakie jest będzie dofinansowanie kosztów utrzymania 
ZAZ.
Burmistrz  wyjaśnił,  że  90%  najniższego  wynagrodzenia  pracownika 
niepełnosprawnego.

Radny  Jan  Wachowski  zapytał  jaki  rodzaj  działalności  będzie  prowadzony  
w ZAZ.
Burmistrz poinformował, że będą to usługi pralnicze oraz utrzymanie zieleni na 
terenie miasta.
Innych pytań nie zgłoszono. 

b) wsparcia  finansowego  projektu „Renowacja  Bazyliki  na  Świętej  Górze  
w Gostyniu i renowacja otoczenia zespołu zabytkowego”

Burmistrz  poinformował,  że  Gmina Borek Wlkp.  na to  zadanie  deklaruje  wolę 
wsparcia  finansowego  w  latach  2010  –2013  w  przypadku  otrzymania 
dofinansowania  z  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  Oś 
Priorytetowa  XI:  Kultura  i  Dziedzictwo  Kulturowe  –  projektu  „Renowacja 
Bazyliki  na  Świętej  Górze  w  Gostyniu  i  rewaloryzacja  otoczenia  zespołu 
zabytkowego” do kwoty 20 000 PLN.
Dodał  także,  że  samorządy  naszego  powiatu  oraz  samorządy  województwa 
odpowiedziały pozytywnie na apel  Superiora Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri  w  Gostyniu,  który  stara  się  o  dofinansowanie  renowacji  zabytku 
świętogórskiego ze środków Unii Europejskiej. Udział własny inwestycji wynosi 
15%, w związku z tym, iż przekracza to możliwości Ojców Filipinów ks. Superior 
zwrócił się o wsparcie finansowe do władz samorządowych. 

Radny Jan Wachowski zapytał jaki jest całkowity koszt renowacji Bazyliki.
Burmistrz wyjaśnił, że ok. 20 mln zł
Uwag nie zgłoszono.

c) powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n.      
    „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki   
    odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM  
    wraz  z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą 
    w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”

W tym punkcie  głos  zabrał  Z-ca  Burmistrza  Jarocina  –  Witosław Gibasiewicz, 
informując, że Gmina Jarocin zobowiązuje się zorganizować i wykonywać nadzór 
nad funkcjonowaniem systemu gospodarki komunalnej i osadami ściekowymi dla 
gmin, które mają być objęte porozumieniem. By zrealizować to zadanie należy 
pobudować  zakład  zagospodarowania  odpadów,  który  planuje  się  usytuować  
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w Witaszyczkach. W skład porozumienia ma wejść 16 sąsiadujących  gmin, co 
pozwoli  osiągnąć  łącznie  liczbę  powyżej  150  tys.  mieszkańców.  Spełniając  te 
warunki będzie możliwość ubiegania się o środki unijne. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski zapytał jakie są 
szacowane koszty budowy.

Z- ca Burmistrza Jarocina wyjaśnił, że wstępny koszt budowy tego zakładu szacuje 
się  na  kwotę  60  mln  zł.  Zakończenie  inwestycji  planuje  się  na  rok  2012. 
Porozumienie gminne ma na celu skompletowanie dokumentów i przygotowanie 
wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Po otrzymaniu zapewnienia  o 
dofinansowaniu   tego  zadania  zostanie  powołana  spółka  celowa  tj.  z  o.o.  lub 
akcyjna.

Radny Tadeusz Jańczak zapytał kto będzie zajmował się powołaniem spółki.
Z-ca Burmistrza Jarocina wyjaśnił, że wszystko będzie zawarte w porozumieniu.

Radny Mieczysław Dębowiak wyraził swoje obawy dotyczące kosztów budowy 
tego  zakładu.  Poinformował,  że  gminy  przystępujące  do  budowy  zakładu  
w Trzebani wcześniej miały płacić o wiele mniejsze środki, a na dzień dzisiejszy te 
koszty te są bardzo wysokie.

Innych uwag nie zgłoszono.

d) ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2008 roku z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ustala się, że  w 2008 roku z Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i Gospodarki Wodnej realizowane będzie zadanie polegające na „Zorganizowaniu 
i  nadzorze  nad  funkcjonowaniem  systemu  gospodarki  odpadami  i  osadami 
ściekowymi  dla  gmin  objętych  POROZUMIENIEM  wraz  
z    budową   Zakładu   Zagospodarowania    Odpadów    Jarocin z   siedzibą  
w Witaszycach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”, którego wykonawcą 
jest Gmina Jarocin.
Koszty  poniesione  zostaną   przez  wszystkie  gminy  wchodzące  w  skład 
porozumienia proporcjonalnie do ilości mieszkańców.
Składka na 2008 rok wynosi 0,5 zł na 1 mieszkańca.
Zgodnie z  ustawą o ochronie środowiska koszty te  mogą zostać sfinansowane  
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

W tym temacie nikt głosu nie zabrał.
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e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyj
nego Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski poinformował, 
że zmiany w WPI dotyczą:
- w  pozycji  nr  8,  kolumnie  –  przewidywane  rozłożenie  płatności  w  2008  r. 

zmniejsza się o 50.000 zł finansowanie ze środków własnych, po naniesionej 
zmianie kwota ta wynosi 24.750 zł, o tę samą kwotę zwiększa się dofinansowa
nie ze środków własnych w 2009 r.

Środki te zostały przeniesione na dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Leonowie.
- w pozycji  nr 9, kolumnie  - przewidywane rozłożenie płatności w 2008 roku 
zwiększa  się  o  32.000  zł  finansowanie  ze  środków  własnych,  po  naniesionej 
zmianie  kwota  ta  wynosi  117.000  zł,  o  tę  sama  kwotę  zmniejsza  się 
dofinansowanie ze środków własnych w kolumnie po 2010 r. – po zmianie pozycja 
ta wynosi 493.000 zł.
Przesunięcie  to  ma  na  celu  zabezpieczenie  środków  na  opracowanie  studium 
wykonalności i wykonanie podziałów geodezyjnych dla przedmiotowej inwestycji.
- w pozycji  nr  10,  kolumnie  –  przewidywane rozłożenie  płatności  w 2008 r. 

zmniejsza się o 150.000 zł finansowanie  ze środków własnych – po naniesionej 
zmianie  kwota  ta  wynosi  210.000  zł,  o  tę  samą  kwotę  zwiększa  się 
dofinansowanie ze środków własnych w kolumnie 2009 r. – po zmianie pozycja 
ta wynosi 593.114 zł.

- w pozycji  nr  15,  kolumnie  –  przewidywane rozłożenie  płatności  w 2008 r. 
zwiększa się o 100.000 zł finansowanie ze środków własnych – po naniesionej 
zmianie kwota ta wynosi 300.000 zł, łączna wartość realizowanego zadania  
w bieżącym roku wyniesie 1.200.000 zł.

W kolumnie  rok  2009  wprowadza  się  dofinansowanie  ze  środków  własnych  
w kwocie 420.000 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 
780.000 zł.
Zwiększenie  dofinansowania  pozwoli  na  realizację  zadania  zgodnie  
z proponowanym dofinansowaniem  z Urzędu Marszałkowskiego.
- w 2008 r. – 75%
- w 2009 r. – 65%.

- w pozycji nr 19, kolumnie – przewidywane płatności w 2008 r. zmniejsza się  
o 1.000.000 zł finansowanie ze środków własnych – po naniesionej zmianie kwota 
ta  wynosi  250.000 zł,  łączna  wartość  realizowanego zadania  w bieżącym roku 
wyniesie 500.000 zł,  o tę samą kwotę tj. 1.000.000 zł zwiększa się dofinansowanie 
ze środków własnych w 2009 r. 
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Przesunięcie  to  wynika  z  opóźnienia  terminu  rozpoczęcia  realizacji  remontu 
Ratusza. Płatności za realizowane prace w 2008 roku dokonywane będą w 2009 
roku. 
Radny Mieczysław Kowalski  zapytał dlaczego zmniejsza się środki  na remont 
Ratusza.
Kierownik  Ochrony  Środowiska  wyjaśnił,  że  ze  względu  na  przedłużające  się 
procedury.

Innych uwag nie zgłoszono.

f) zmian budżetu i w budżecie

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany planu budżetu po stronie dochodów 
dotyczą:
w dziale 852 „Opieka społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna  oraz  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  
z  ubezpieczenia  społecznego”  zwiększa  się  planowane  dochody  budżetu  
o kwotę 12.500 zł z tytułu dotacji celowej.

Natomiast  Zmiany planu budżetu po stronie wydatków dotyczą:
-  w  dziale  852  „Opieka  społeczna”,  rozdział  85212  „Świadczenia  rodzinne, 
zaliczka  alimentacyjna  oraz  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  
z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o kwotę 12.500 zł  z tytułu 
dotacji celowej z przeznaczeniem  na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. 
ustawy  z  dnia  7  września  2007  roku  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do 
alimentów;
- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 83.000 zł, którą przeznacza się:
• w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”
- na budowę z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej  nr 438
(od    ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P 4965 – 32.000 zł 
- na przebudowę drogi gminnej i budowę chodnika w miejscowości Bruczków – 
15.000 zł,
- na zakup usług pozostałych – 10.000 zł,
• w  rozdziale  80195  „Pozostała  działalność”  –na  pokrycie  kosztów  obsługi 

stołówek szkolnych wydających posiłki dla uczniów – 26.000 zł.
- w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki:
• na budowę drogi gminnej ul. Asnyka i Mickiewicza w Borku Wlkp. 
 o kwotę 50.000 zł,
• na przebudowę ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp.- 150.000 zł
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o kwotę 
  1.000.000 zł na zadaniu pn. Rozbudowa i remont kapitalny budynku ratusza
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  oraz zagospodarowanie  rynku na  plac  reprezentacyjny z  drobnymi  obiektami 
handlowymi,  zielenią,  drobnymi  obiektami  małej  architektury  wraz  z  nowym 
oświetleniem”.

- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 
zł  na  zadanie  pn.„Przebudowa  byłego  budynku  szkoły  oraz  dobudowa 
niezbędnych  elementów budynku  zapewniających  prawidłowe  funkcjonowanie 
Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  miejscowości  Bolesławów-Leonów  oraz 
utwardzenie terenu wokół projektowanego budynku”.

  Po wszystkich zmianach  planowane dochody wynoszą – 19.725.208 zł
                                         Planowane wydatki wynoszą  -    19.773.855 zł

 Deficyt        -         48.647 zł

Planowane zaciągniecie  pożyczki, kredytu na 2008 rok   1.800.000
Wolne środki z 2007 roku                                   391.147
Razem  przychody                                                             2.191.147
Planowana spłata pożyczek, kredytów                           -  2.142.500    
                          +      48.647

Radny  Mieczysław  Kowalski  zapytał  dlaczego  zdejmuje  się  środki  z  remontu 
Ratusza.
Burmistrz  poinformował,  że  poprzedni  przetarg  został  unieważniony,  natomiast 
kolejny  przetarg  jest  zaplanowany  na  dzień  29  sierpnia  br.  Dodał  także,  że 
płatności za prace rozpoczęte w 2008 roku będą regulowane w 2009 roku.
Innych uwag nie zgłoszono.

g) zaciągnięcia  zobowiązań  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  
w uchwale budżetowej na 2008 rok

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  na  mocy  tej  uchwały  wyraża  się  zgodę  na 
zaciągnięcie  w 2008 roku  zobowiązania  finansowego ponad kwotę określoną  
w  uchwale  budżetowej  na  2008  rok  do  wysokości  nie  przekraczającej  kwoty 
2.568.270  zł  w  zakresie  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Rozbudowa  i  remont 
kapitalny  Ratusza  oraz  zagospodarowanie  rynku  na  plac  reprezentacyjny  
z  drobnymi  obiektami  handlowymi,  zielenią,  drobnymi  obiektami  małej 
architektury wraz z nowym oświetleniem”. 

Żadnych uwag nie zgłoszono.
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h) zaliczenia  odcinka  drogi  powiatowej  nr  4087P  na  terenie  gminy  
Borek Wlkp. do kategorii dróg gminnych

Do kategorii  dróg gminnych zalicza się drogę należącą dotychczas do kategorii 
dróg powiatowych: ul. Pogorzelska odcinek od skrzyżowania  na ul. Zdzieskiej do 
przepustu w miejscowości Karolew.
Uwag nie zgłoszono.

i) zmiany  w  Regulaminie  przyznawania  nagród  dla  nauczycieli  szkół  
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  wprowadzenie  zmiany  w  Regulaminie  przyznawania 
nagród  dla  nauczycieli  szkół  i  przedszkoli  prowadzonych  przez  Gminę  Borek 
Wlkp.,  są  rezultatem  likwidacji  Gminnego  Zespołu  Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Borku Wlkp. i przejęcie zadań z zakresu oświaty przez 
Urząd  Miejski  w  Borku  Wlkp.,  a  dotyczą  miejsca  składania  wniosków  
o nagrodę Burmistrza Borku Wlkp., które  należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Borku Wlkp.
Uwag nie zgłoszono.

j) zmiany  w  Regulaminie  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

Burmistrz poinformował, ze zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej 
o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy  Borek 
Wlkp.,  są rezultatem  likwidacji  Gminnego  Zespołu  Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Borku Wlkp. i  przejęciem zadań z zakresu oświaty 
przez  Urząd  Miejski  w  Borku  Wlkp.  oraz  likwidacją  obsługi  kasowej  
w szkołach i urzędzie.
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń.

Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.

Radny Jan Wachowski zapytał co z boiskiem w Zimnowodzie.
Burmistrz wyjaśnił, że na najbliższą sesję Rady Miejskiej będzie przygotowany 
projekt uchwały w sprawie zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego  
w tym rejonie.
Radny  Marek  Gruszka  zapytał  czy  droga  w  Bruczkowie  –  Hubach  będzie 
remontowana.
Burmistrz wyjaśnił, że wskazany odcinek drogi nie był planowany do remontu.
Radny  Tadeusz  Jańczak  wnioskował  o  uporządkowanie  przejścia  do  szkoły  
w Borku Wlkp. od posesji p. Banaszaka. Radny dodał także, że chodnik przy ul. 
Szosa Jaraczewska jest zarośnięty i wymaga uporządkowania. 
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Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Zakończenie.

Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  oraz  braku  innych  głosów 
Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.

Protokołowała            Przewodnicząca Komisji

Wiesława Wójcik Róża Jędrosz
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