
Protokół nr 5/2011 z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

odbytego w dniu 29 marca 2011 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecny radny – Leszek Dajewski.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie się z harmonogramem prac inwestycyjnych na rok 2011.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zakończenie.

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

Ad.2. Zapoznanie się z harmonogramem prac inwestycyjnych na rok 2011.
W tym punkcie głos zabrał Burmistrz informując o poszczególnych 
inwestycjach prowadzonych w naszej gminie, i tak:
1) kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej, 
2) przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M- 

GOK w Borku Wlkp., 
3) przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp. od ul. 

Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny,
4) rozbudowa z przebudową i remontem budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu,
5) rozbudowa z przebudową i remontem budynku świetlicy wiejskiej 

w Studziannie, 
6) budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy 

koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965,
7) rozbudowa szkoły w Zimnowodzie.
Szczegółowe opisy inwestycji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Radny Zbigniew Maturski zapytał, czy będzie remontowana droga 
w Wycisłowie.
Burmistrz wyjaśnił, że droga w Wycisłowie będzie modernizowana  w ramach 
remontu dróg.

Radny Tomasz Szczepaniak zapytał co z halą widowiskowo - sportową 
w Borku Wlkp. 

Burmistrz wyjaśnił, że na chwilę obecną Gmina Borek Wlkp. oczekuje na 
odpowiedz z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu o ujęciu zadania inwestycyjnego w „Programie Rozwoju Bazy 
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Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego 2011 – 2014”, 
maksymalna kwota dofinansowania jaka można uzyskać na realizację 
powyższego zadania to 1,5 mln zł 

Radny Marek Rożek stwierdził, że Gmina nie ma zabezpieczenia środków 
finansowych na całą inwestycję.
Burmistrz poinformował, że całkowity koszt tej inwestycji wynosi 7 mln zł, 
a otrzymamy 1,5 mln zł.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał, czy na brakujące 5,5 mln zł Gmina 
zaciągnie kredyt.

Burmistrz stwierdził, że tak.

Ponadto radny Mieczysław Kowalski co z planowaną budową drogi na osiedlu 
Powstańców Wielkopolskich.

Burmistrz wyjaśnił, że są zaplanowane środki w wysokości ok. 200 tys. zł na 
infrastrukturę na wskazanym osiedlu, będzie wykonana kanalizacja deszczowa 
i sanitarna.

Innych pytań nie zgłoszono.

Ad.3. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

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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	Wiesława Wójcik 					Tadeusz Ratajczak 

