
Protokół nr 9/2011 z posiedzenia wspólnego
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 14 czerwca 2011 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecni radni: Mieczysław Kowalski, Marek Rożek.
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.2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok

Skarbnik Gminy przedstawiła:
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok.
Nikt w tym temacie głosu nie zabrał.

- informację o stanie mienia komunalnego
Radni nie zgłosili żadnych pytań, ani zastrzeżeń. 

- sprawozdanie finansowe za 2011 rok
W tym temacie również nie zgłoszono żadnych uwag.

b) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu   
wykonania budżetu za rok 2010

Nikt głosu nie zabrał w tym temacie.
Opinia Komisji: pozytywna. 
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c) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011

Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  zmiany  po  stronie  wydatków  są
następujące:
- w dz. 750, rozdz. 75023, § 6060 zmniejsza się wydatki  o kwotę 18.500 zł,
zwiększa w § 4210 o kwotę 9.500 zł (na zakup materiałów) oraz w § 4300 
o kwotę 9.000 zł (aktualizacja programów).
- w dz.851. rozdz. 85154 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000 zł,
zwiększa w § 6060 o kwotę 10.000 zł (na zakup wyposażenia placu zabaw).
- w dz. 921, rozdz. 92109 dokonuje się przesunięć między §§ 6059,6050. 

Uwag nie zgłoszono.

Opinia Komisji: pozytywna

Ad.3. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu przedstawił pismo Zofii Naglak w sprawie zarzutów co do uzyskania 
dokumentów przez kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Borku Wlkp. 

Decyzja Komisji: prowadzone postępowanie administracyjne kierownika 
M-GOPS w Borku Wlkp. było prowadzone zgodnie z przepisami ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr
175,  poz.  1362  z  poźn.  zm.),  natomiast  w  sprawie  wysokości  pobieranego
świadczenia  kierownik  wystąpił  z  pismem  do  ZUS   w  oparciu  o  art.  105
cytowanej ustawy. 

Wskazać należy również, że w toku postępowania organy administracji
publicznej  stoją  na  straży  praworządności  z  urzędu  lub  na  wniosek  strony
podejmują  wszelkie  czynności  niezbędne  do  dokładnego  wyjaśnienia  stanu
faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny 
i słuszny interes obywateli (art. 7 KPA).

Radny Tomasz Szczepaniak zapytał, co z budowaną ścieżką na cmentarz.
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek wyjaśnił, że ścieżka będzie 
poszerzana do szerokości 2,80m.

Radny Mieczysław Dębowiak zapytał dlaczego radni nie widzieli projektu 
ścieżki na cmentarz przed rozpoczęciem budowy. 

Burmistrz wyjaśnił, że to nie jest inwestycja Gminy Borek Wlkp., w związku 
z powyższym Gmina nie miała wpływu na sporządzany projekt.
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Innych uwag nie zgłoszono.

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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