
Protokół nr 3/2011 z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

odbytego w dniu 20 stycznia 2011 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecny radny – Andrzej Kubiak

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2011.
3. Rozpatrzenie pisma Zofii Naglak.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie.

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

Ad.2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2011.
Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak przedstawił plan pracy Komisji na 
rok 2011.

Termin Treść – tematyka

I kwartał 1. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2011.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
3. Zapoznanie się z harmonogramem prac 

inwestycyjnych na rok 2011.
4. Sprawy bieżące.

II kwartał 1. Posiedzenie wyjazdowe – wizytowanie i ocena stanu 
dróg gminnych.

2. Zaopiniowanie sprawozdania Burmistrza 
z wykonania budżetu za 2010 rok.

3. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia ogłoszonych 
przetargów w ramach realizacji zadań budżetowych 
na 2011 rok.

4. Sprawy bieżące.

III kwartał 1. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu za 
I półrocze 2011 roku.

2. Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
3. Sprawy bieżące.
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5. IV kwartał 1. Zaopiniowanie wysokości stawek podatków i opłat 
lokalnych na 2012 rok.

2. Informacja z realizacji Programu utylizacji azbestu 
w 2011 roku.

3. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego 
i promocji gminy.

4. Sprawy bieżące.

Radny Mieczysław Kowalski wnioskował o wprowadzenie do planu w IV 
kwartale przeprowadzić podsumowanie inwestycji wykonanych w 2011 roku – 
ocena wykonanych inwestycji.

Radny Marek Rożek wnioskował o wprowadzenie w II kwartale informacji nt. 
organizacji oraz warunków zatrudnienia w  ZAZ w Leonowie oraz informacji nt. 
sytuacji  majątkowej i finansowej z uwzględnieniem analizy poziomej 
i pionowej Boreckiego Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji, Zakładu Usług 
Komunalnych w Borku Wlkp. oraz Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Leonowie.

Za przedstawionym planem pracy wraz z wnioskowanymi zadaniami głosowało 
8 członków Komisji, nikt nie był  przeciwny i nikt nie wstrzymał się od 
głosowania.

Ad. 3. Rozpatrzenie pisma Zofii Naglak.

W tym punkcie Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił pismo 
Pani Zofia Naglak z dnia 03 stycznia 2011 roku skierowane do Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. o wyjaśnienie braku działań ze strony Burmistrza Borku Wlkp., 
a mianowicie:
1) brak oświetlenia na słupie przy posesji,
2) niepobudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do posesji,
3) niepobudowanie instalacji gazowej do posesji.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski 
poinformował,  że  z  przeprowadzonych  obliczeń  szacunkowych  wynika,  że 
zainstalowanie  dodatkowej  linki  w  celu  oświetlenia  drogi  przy  posesji 
wynosiłoby  30.000zł, doprowadzenie wody do wskazanej posesji kosztowałoby 
120.000zł, a kanalizacji sanitarnej 208.000zł.
Biorąc  powyższe  koszty  pod  uwagę  oraz  fakt  że,  Gmina  Borek  Wlkp.  
w  pierwszej  kolejności  realizuje  zadania  o  szerszym  zasięgu  społecznym, 
inwestycje,  o  które  wnioskuje  pani  Zofia  Naglak  są  ekonomicznie 
nieuzasadnione.
Dodał  także,  że  oświetlenie  uliczne  w gminie  Borek Wlkp.  realizowane jest 
etapowo. W pierwszej kolejności oświetlane są drogi o najwyższym natężeniu 

Str.2/3



dla ruchu pieszego. W chwili wygospodarowania nadwyżki budżetowej zostanie 
opracowana  niezbędna  dokumentacja  projektowa  na  zainstalowanie  lampy 
oświetleniowej. 

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  ponadto  wyjaśnił,  że  każdy 
właściciel  nieruchomości  bądź  użytkownik  jest  zobowiązany  postępować  
z  nieczystościami  ciekłymi  i  stałymi  zgodnie  z  Regulaminem  utrzymania 
czystości  i  porządku   na  terenie  gminy  Borek  Wlkp.  tj.  posiadać  szczelne 
szambo dostosowane do potrzeb własnych.
Przystępując  do  opracowania  projektu  budowy  kanalizacji  sanitarnej  wsi 
Skoków Gmina odstąpiła od budowy przyłącza do posesji zamieszkałej przez 
panią  Zofię  Naglak,  ze  względu  na  dużą  odległość  od  wsi  i  koszty  z  tym 
związane. Koszty te stanowiły 11% całkowitej wartości inwestycji.
Przedstawione przez skarżącą przykłady podłączenia się do sieci wodociągowej 
czy  kanalizacyjnej  budynków w Zalesiu  i  Borku  Wlkp.  należących  do  PKP 
wynikają z faktu, że linia główna przebiega w pobliżu tych budynków, a Gmina 
nie ponosiła dodatkowych kosztów. Natomiast koszty przyłączy do budynków 
finansowała PKP.

Członkowie Komisji nie zabrali głosu w tej sprawie.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

Ad.5. 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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	Wiesława Wójcik 					Tadeusz Ratajczak 

