
Protokół nr 2/2011 z posiedzenia wspólnego
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

oraz Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 12 stycznia 2011 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecni radni – Andrzej Kubiak, Leszek Dajewski oraz Edward Sikorski.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zakończenie.

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz Ratajczak.
Przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak zapytał, czy radni zgłaszają 
uwagi do proponowanego porządku posiedzenia.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał kiedy Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu opracuje plan pracy na rok 2011.
Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak poinformował, że ustalenie planu 
pracy będzie tematem najbliższego posiedzenia.
Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

a) uchwalenia budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2011 rok
Burmistrz przedstawił projekt budżetu.
-Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 24.693.896 zł, 
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.701.050 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.992.846 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.485.619 zł, 
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub 
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
23.000 zł.
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3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 

w wysokości 2.368.500 zł. 

-  Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 28.413.535 zł, 
z  tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 19.687.457 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 8.726.078 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.485.619 zł, 
2) wydatki na realizację zadań realizowanych  w drodze  umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48.646 zł, 
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z rea1izacją  zadań  w wysokości 
3.451.600 zł.

- Deficyt budżetu w kwocie 3.719.639 zł zostanie sfinansowany przychodami 
z tytułu kredytów i pożyczek.
- Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.403.518zł.
- Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.683.879 zł.

- Ustala się łączna kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy 
w wysokości 1.322.146 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

- Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w wysokości 92.000 zł.
- Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000 zł. 

- Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 
ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków 
z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą.

- Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości  31.619 zł,
2) celową w wysokości 20.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego.

- Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
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emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.703.518 zł, w tym :
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
300.000 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.719.639 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek  3.683.879 zł.

- Upoważnia się Burmistrza do:
l) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych
na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu 
budżetu do wysokości 300.000 zł,
2) dokonywania zmian  w budżecie polegających na przeniesieniach w planie 
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie 
wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach  bankowych 
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 
- Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania w wysokości 500.000 zł.

- Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

- Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem 
kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz 
pozostałe wydatki jednostek pomocniczych.

Radny Marek Rożek prosił o wyjaśnienie dochodów, co planuje się sprzedać.
Burmistrz poinformował, że między innymi planowane są do sprzedaży grunty 
przy wysypisku odpadów komunalnych oraz przy BIOPAL. Dodał także jest 
planowane nowe osiedle mieszkaniowe, Gmina nabywa drogi wraz 
z przyległym gruntem, które później będą sprzedawane. 

Radny Marek Rożek zapytał, jaka będzie cena działek sprzedawanych przez 
Gminę.
Burmistrz wyjaśnił, że będzie wycena rzeczoznawcy majątkowego, działki będą 
sprzedawane w drodze przetargu.

Radny Romuald Gawroński zapytał ile działek budowlanych Gmina będzie 
sprzedawała.
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Burmistrz poinformował, że będą cztery działki do sprzedaży.
Radny Mieczysław Dębowiak zapytał na postawie czego zostały wyliczone 
dochody Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie oraz jaką działalność 
będzie prowadził ten Zakład.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz informując, że dochód został wyliczony na 
podstawie wpływów z PFRON. Ponadto poinformował, że Zakład będzie 
wykonywał usługi: dowożenie do szkół, pranie, poligrafię, drewno kominkowe.

Radny Tadeusz Ratajczak zapytał ile osób jest zatrudnionych w Zakładzie.
Burmistrz poinformował, że w ZAZ jest zatrudnionych 35 osób 
niepełnosprawnych oraz 17 osób obsługi.

Następnie radny Romuald Gawroński zapytał czy w budżecie na rok 2011 są 
zaplanowane środki na sport w takiej samej wysokości jak na 2010 rok.
Burmistrz wyjaśnił,  że wydatki na sport zaplanowano w porównywalnej kwocie 
jak w roku 2010.

Radni Romuald Gawroński oraz Tomasz Szczepaniak wnioskowali 
o zabezpieczenie środków na działalność sportową.
Burmistrz poparł zgłoszony wniosek.
Radny Tomasz Szczepaniak wnioskował, aby w późniejszym budżecie 
zabezpieczyć także środki na modernizację boiska sportowego w Borku Wlkp.

Radny Zbigniew Maturski wnioskował o zabezpieczenie środków w funduszu 
sołeckim na oprawę muzyczną na dożynki wiejskie w Celestynowie.

Burmistrz wyjaśnił, że Rada Sołecka danej wsi decyduje o przeznaczeniu 
środków z funduszu sołeckiego, Gmina tylko kontroluje czy wydatki są zgodne 
z ustawą.

Innych uwag nie zgłoszono

Za  wydaniem pozytywnej  opinii  głosowało  8  członków  Komisji  (nieobecny 
radny Marek Rożek).

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na 
lata 2011 –2022

Burmistrz wyjaśnił, że  WPF obejmuje dochody i wydatki bieżące, majątkowe, 
wynik budżetu, sposób finansowania spłaty długu. WPF ustalono 
przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy, projekty lub zadania oraz umowy, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza 
rok budżetowy. Ponadto w WPF zawarta jest informacja o relacji kształtowania 
się długu, o której mowa w ustawie o finansach publicznych na lata 2011- 2022.
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Na podstawie WPF upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
- związanych z realizacją przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności 
wykraczają poza rok budżetowy.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał jaka reorganizacja jest planowana  
w oświacie w 2012roku.

Burmistrz wyjaśnił, że dotyczy to  reorganizacji szkół w Zalesiu i Wycisłowie. 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu.
Za  wydaniem pozytywnej  opinii  głosowało  8  członków  Komisji  (nieobecny 
radny Marek Rożek).

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy 
z terminem spłaty do końca  grudnia  2020 roku w kwocie  6.755.000 zł  na 
sfinansowanie  planowanego  deficytu  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
pożyczek i kredytów.
Wyraża  się  zgodę  na  wystawienie  weksla   „in  blanco”  na  zabezpieczenie 
kredytu.
Członkowie Komisji nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego projektu.
Za  wydaniem pozytywnej  opinii  głosowało  8  członków  Komisji  (nieobecny 
radny Marek Rożek).

d) wynagrodzenia Burmistrza Borku Wlkp.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały, a mianowicie:
Ustala się dla Burmistrza Borku Wlkp. wynagrodzenie miesięczne 
w wysokości   10930,- zł, na które składa się:
-  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości                 5900,- zł 
- dodatek za wysługę lat  20%                                                 1180,- zł
- dodatek funkcyjny w wysokości                                           1900,- zł
- dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia 
    zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj.                               1950,- zł      

Członkowie Komisji nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego projektu.
Za  wydaniem pozytywnej  opinii  głosowało  8  członków  Komisji  (nieobecny 
radny Marek Rożek).
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e) zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym 
gminy Borek Wlkp. oraz ustalenia limitu kilometrów na używanie do 
celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością 
pracodawcy

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przedstawił 
projekt uchwały, a mianowicie: 
w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5.  W przypadku  nieobecności  radnego  na  wszystkich  posiedzeniach  Rady  
i Komisji w ciągu miesiąca dieta za dany miesiąc nie przysługuje”.

Radni zgłosili zastrzeżenie do projektu, ponieważ jeżeli w danym miesiącu 
będzie jedno posiedzenie i radny z ważnej przyczyny nie będzie mógł w nim 
wziąć udziału, będzie pozbawiony diety za cały miesiąc.

Radny Przemysław Madzia proponował dopisać „ jeżeli w danym miesiącu jest 
więcej niż jedno posiedzenie.”

Radna Barbara Wawrzyniak proponowała rozważenie dopisania „nie dotyczy 
miesiąca, w którym odbywa się tylko jedno posiedzenie”

Radny Mieczysław Kowalski wnioskował o zapis „za jedną nieobecność 
w danym miesiącu – 20% potrącenia, za drugą – 40%, natomiast trzecia 
nieobecność 60 bądź 100% potrącenia.
Innych  uwag nie zgłoszono.

f) zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących 
sołtysom gminy Borek Wlkp.

Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak przedstawił projekt uchwały, 
a mianowicie:

Zmiana dotyczy: §, w którym dodaje się 1a w brzmieniu:
„§  1a.  Miesięczna  dieta  dla  Przewodniczącego  organów  wykonawczych 
jednostek  pomocniczych  Gminy  Borek Wlkp.  tj.  sołtysa  i  przewodniczącego 
Osiedla Borek Wlkp. zostaje zmniejszona o 20% za każdą nieobecność na sesji 
Rady Miejskiej Borku Wlkp.”

Burmistrz poinformował, że są sołtysi, którzy przez całą kadencję Rady 
Miejskiej nie uczestniczą w sesjach Rady Miejskiej.

Członkowie Komisji nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego projektu.
Za  wydaniem pozytywnej  opinii  głosowało  8  członków  Komisji  (nieobecny 
radny Marek Rożek).
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g) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Romuald Gawroński przedstawił 
propozycję planu pracy Komisji

Termin Treść - tematyka

Odpowiedzialny 
za 

przygotowanie 
materiałów

I kwartał

 Złożenie sprawozdania z działalności 
Komisji w 2010 roku.

 Kontrola wydatków  inwestycyjnych 
Gminy za 2010 roku

Przewodniczący 
Komisji

Przewodniczący 
Komisji

II kwartał

 Analiza sprawozdania z realizacji budżetu 
za 2010 rok.

 Opracowanie wniosku do RIO 
o udzielenie absolutorium.

Przewodniczący 
Komisji

Przewodniczący 
Komisji

III kwartał

 Kontrola pod względem celowości 
i oszczędności  wydatkowania środków 
budżetowych za 2011 rok: 

- Szkoły Podstawowej w Zalesiu
- Szkoły Podstawowej w Wycisłowie 

Przewodniczący 
Komisji

IV kwartał

 Kontrola pod względem celowości 
i oszczędności  wydatkowania środków 
budżetowych za 2011 rok w Przedszkolu 
Samorządowym „Pod Dębem” 
w Karolewie

 Ustalenie pracy Komisji na rok 2012.

Przewodniczący 
Komisji

Przewodniczący 
Komisji

Radni nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego projektu.
Za  wydaniem pozytywnej  opinii  głosowało  8  członków  Komisji  (nieobecny 
radny Marek Rożek).
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h) zarządzenia wyborów sołtysów oraz organów osiedla

Burmistrz poinformował, że w terminie od 7 do 22 lutego 2011 roku są 
planowane wybory sołtysów.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. 
Za  wydaniem pozytywnej  opinii  głosowało  8  członków  Komisji  (nieobecny 
radny Marek Rożek).

Ad.3. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak poinformował, że 
kolejne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się 
17 stycznia br. o godz. 15.00, a tematem będzie plan pracy Komisji na rok 2011.

Ad.4. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów
Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak zakończył posiedzenie.

Protokołowała Przewodniczący Komisji

Wiesława Wójcik Tadeusz Ratajczak
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