
Protokół nr 6/2011 z posiedzenia wspólnego
Komisji Rady Miejskiej

odbytego w dniu 26 kwietnia 2011 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
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.3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

a) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na 
dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla 
budynków mieszkalnych na terenie gminy Borek Wlkp.

Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak przedstawił projekt uchwały. 
Mirosław Twardowski – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że 
w  związku  z  zainteresowaniem  mieszkańców  naszej  gminy  budową 
przydomowych oczyszczalni   ścieków, istnieje możliwość dofinansowania tej 
inwestycji  przez  Gminę.  Podstawą  udzielenia  w/w  dotacji  jest  podjęcie 
niniejszej  uchwały.  Ponadto  Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska 
poinformował, że dotacja przeznaczona będzie na częściowe pokrycie kosztów 
budowy  lub  zakupu  i  montażu  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  na 
nieruchomościach,  które  ze  względów  technicznych  lub  ekonomicznych,  nie 
mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Radna Róża Jędrosz zapytała jaki jest koszt budowy oczyszczalni ścieków.
Mirosław Twardowski poinformował, że środki koszt to ok. 8 tys. zł.

Radny Mieczysław Dębowiak zapytał ile w ciągu roku Gmina będzie 
przeznaczać na w/w cel.

Burmistrz stwierdził, że ok. 10 osób jest zainteresowanych budową 
oczyszczalni, jeśli będzie np. 20 osób można ubiegać się o środki unijne.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. 
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Opinia Komisji: pozytywna.

b) zmieniająca uchwałę w sprawie klasyfikacji i opłat za składowanie 
odpadów na składowisku w Karolewie objętym Porozumieniem 
Międzygminnym w Jarocinie

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu.
Mirosław  Twardowski  poinformował,  że  obecnie  obowiązuje  odpłatność  
w wysokości 83 zł i na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Borku Wlkp. 
proponuje  się  115,00  zł/tonę.  Dodał,  że  okoliczne  miejscowości  mają  cenę 
123zł, 129zł.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 11 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwny.

c) przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną

Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak  przedstawił projekt uchwały. 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. 
Opinia Komisji: pozytywna.

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2011 – 2021

Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła proponowane zmiany do WPI na 
lata 2011 –2021.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. 
Opinia Komisji: pozytywna.

e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2010

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. 
Opinia Komisji: pozytywna.

f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2010

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt powyższej uchwały.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. 
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Opinia Komisji: pozytywna.

g) zmian budżetu i w budżecie

Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowane zmiany dotyczą:

zmiany po stronie dochodów:
• Dz.600, rozdz. 60016, § 6207 zmniejsza się dochody o kwotę 328.265zł, 
z tytułu środków uzyskanych z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- rozdz. 60016, § 6330 zmniejsza się dochody o kwotę 391.600 zł z tytułu 
dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadań 
realizowanych z Programu Wieloletniego pn. „Narodowy  Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011”,
• Dz. 758, rozdz. 75801, § 2920 zmniejsza się subwencję ogólną o kwotę 
35.445 zł,
• Dz. 853, rozdz.85395, § 2710 zwiększa się dochody o kwotę 71.960 zł 
z tytułu udzielonej  pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie,
• Dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 22.588 zł tytułu 
dotacji celowej.

Zmiany po stronie wydatków:
• Dz.010, rozdz.01010, § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000 zł 
(Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do 
cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5),
• Dz.600, rozdz.60016, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł (ścinka 
poboczy przy drogach gminnych).
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Przebudowę drogi gminnej i budowę 
chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny” 
zmniejsza się wydatki o kwotę 711.071 zł oraz na zadaniu „Budowa 
z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) 
do drogi powiatowej P4965” zmniejsza się wydatki w § 6057 o kwotę 328.265zł 
i w § 6059 o kwotę 175.735 zł.
•Dz.750, rozdz.75023, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł (zakup 
materiałów) oraz w § 4440 o kwotę 3.676 zł (odpis na ZFŚS),
•Dz.801, rozdz.80113, § 4440 o kwotę 817 zł (odpis na ZFŚS na pracowników 
pracujących w szczególnych warunkach),
•Dz. 851, rozdz. 85154, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 4.463 zł oraz 
w § 4300 o kwotę 4.000 zł (środki, które nie zostały wydatkowane na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w stosunku do wpływów za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2009 i 2010- z wolnych środków),
•Dz. 852, rozdz.85295, § 3110 zmniejsza się wydatki o kwotę 17.040 zł 
(pracownicy wykonujący prace użyteczno-społeczne),
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•Dz.853, rozdz.85395, § 2510 zwiększa się wydatki o kwotę 71.960 zł – dotacja 
dla samorządowego zakładu budżetowego ZAZ oraz dokonuje się przesunięć 
między §§ 2360,2820,
•Dz.854, rozdz. 85415, § 3240  zwiększa się wydatki o kwotę 22.588 zł 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym,
• Dz.900, rozdz. 90002, § 2310 zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł (dotacja 
dla Gminy Jarocin),
Rozdz. 90003, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł (utrzymanie 
porządku na terenie miasta i gminy),
Rozdz.90015, § 4260 zwiększa się wydatki o kwotę 5.600 zł na zakup energii, 
w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 18.800 zł na zakup usług pozostałych 
(konserwacje linii energetycznych), 
Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł (Rozbudowa oświetlenia 
drogowego – III etap drogi Koźmińskiej za osiedlem 600-lecia,
Rozdz.90095, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł na zakup usług 
pozostałych, 
w § 4440 zmniejsza się wydatki o kwotę 4.421 zł (odpis na ZFŚS),
w § 4530 zwiększa się wydatki o kwotę 42.000 zł z tytułu podatku od towarów 
i usług (VAT),
Dokonuje się przesunięć między §§ 6058, 6059.
•   Dz.921, rozdz. 92109, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł na 
zakup materiałów do remontu  świetlic oraz w § 4300 o kwotę 4.400 na zakup 
usług pozostałych (przeglądy budowlane świetlic),

  § 6050 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 63.682 zł. 
Zwiększa się wydatki w § 6058 o kwotę 250.000 zł oraz w § 6059 o kwotę 
560.000 zł na inwestycję „Rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej 
w Zalesiu” i na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami 
wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp. o kwotę 62.000 zł
Rozdz. 92695 dokonuje się przesunięć między §§ 2360, 2820. 

Zwiększa się rezerwę ogólna o kwotę 11.241 zł. Po zmianach rezerwa ogólna 
wynosi 24.860 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. 
Opinia Komisji: pozytywna.

Ad.3. Wolne głosy i wnioski.

Radna Róża Jędrosz wnioskowała o remont drogi Jeżewo – Jawory.
Radny Marek Rożek zapytał kto płacił za wykonanie przyłączy do kanalizacji 

w miejscowości Jeżewo.

Burmistrz wyjaśnił, że przyłącza w domach jednorodzinnych koszty ponowili 
właściciele budynków, natomiast w blokach –Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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Ad.4. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodniczący Komisji

Wiesława Wójcik Tadeusz Ratajczak 
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