
Protokół nr 2/2011 z posiedzenia wspólnego
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

odbytego w dniu 13 stycznia 2011 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Burmistrz – Marian 
Jańczak, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława 
Kozłowska oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław 
Twardowski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Plan pracy Komisji na rok 2011.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Oświaty Zdrowia, 
Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – 
Barbara Wawrzyniak. Przedstawiła porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji – Barbara Wawrzyniak zapytała, czy radni zgłaszają 
uwagi do proponowanego porządku posiedzenia.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na 

lata 2011 –2021

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.
Na podstawie WPF upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
- związanych z realizacją przedsięwzięć,
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- 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.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu.
Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 7 członków Komisji, 2 wstrzymało 
się  od  głosowania,  nikt  nie  był  przeciwny  (nieobecny  radny  –  Przemysław 
Madzia). 

b) 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.
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.
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- 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
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.
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- 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.

Burmistrz stwierdził, że środki z programu „Przeciwdziałania alkoholizmowi” 
należy przeznaczyć na budowę placy zabaw dla dzieci, natomiast organizowanie 
pogadanek winno odbywać się w szkołach.
Radna Róża Jędrosz poparła stanowisko Burmistrza w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek wnioskował o wystąpienie do 
Zarządu Powiatu Gostyń o zwiększenie środków na odśnieżanie dróg 
powiatowych utrzymywanych przez Gminę Borek Wlkp., gdyż 23 tys. zł to 
kwota niezmienna od wielu lat przekazywana przez Powiat.  

Burmistrz poinformował, że temat będzie omawiamy wiosną, ponieważ Gmina 
Borek Wlkp. o wiele więcej środków wydaje, niż Powiat Gostyń przekazuje na 
ten cel.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 7 członków Komisji, 2 członków 
Komisji wstrzymało się od głosowania, nikt nie był przeciwny.

a) 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,  1  radny 
wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwny. 

b) wynagrodzenia Burmistrza Borku Wlkp.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła 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
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- dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia 
    zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj.                               1950,- zł      

Do przedstawionego projektu uwag nie zgłoszono.
Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 6 członków Komisji, 3 wstrzymało 
się od głosowania, nikt nie był przeciwny.

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

Przewodnicząca Komisji – Barbara Wawrzyniak  przedstawiła 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.”

Radna Róża Jędrosz proponował, aby kierownikom jednostek organizacyjnych 
Gminy Borek Wlkp. również potrącać z dodatku funkcyjnego za nieobecność na 
sesji Rady Miejskiej.

Radny Mieczysław Dębowiak uważa, że sołtysom nie należy zmniejszać diety, 
ponieważ od kilku kadencji sam jest sołtysem i wie, że sołtys musi załatwiać 
wiele spraw.

Radny Zbigniew Maturski wnioskował, aby uczulić sołtysów, aby przekazywali 
swoim mieszkańcom informacje, które otrzymuj ą z Urzędu.

Radny Mieczysław Dębowiak stwierdził, że to mieszkańcy nie przekazują 
informacji, tylko zatrzymują kurendy.

Edward Sikorski zapytał ile sołtys otrzymuje za zbieranie podatków.
Burmistrz wyjaśnił, że jest to 5% od skasowanej kwoty.

Innych uwag nie zgłoszono  do przedstawionego projektu.

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 6 członków Komisji, 3 wstrzymało 
się od głosowania, nikt nie był przeciwny. 

d) 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
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego przedstawiła 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.

Przewodniczący Rady stwierdził, że opinie prawników w tej sprawie są 
podzielone, spotkał się z opinią, że radnego nie można pozbawić całej diety.

Przewodnicząca Komisji – Barbara Wawrzyniak wnioskowała o wycofanie 
projektu uchwały z porządku sesji.

Nikt z radnych nie głosował za wydaniem opinii pozytywnej, 5 członków 
Komisji wstrzymało się od głosowania, 5 było przeciwnych.

e) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011

Przewodnicząca Komisji– Barbara Wawrzyniak przedstawiła 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
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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 9 członków Komisji, 1 wstrzymał 
się od głosowania, nikt nie był przeciwny. 

f) 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  10  członków  Komisji,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Ad.4. Plan pracy Komisji na rok 2011. 

Barbara Wawrzyniak – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego przedstawiła 
plan pracy komisji na rok 2011, stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 

Radna Róża Jędrosz wnioskowała o wprowadzenie punktu dotyczącego 
sprawozdania za I półrocze ze szkół.

Innych uwag nie zgłoszono.
Za  wydaniem  pozytywnej  opinii  głosowało  7  członków  Komisji,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Następnie Zbigniew Maturski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska przedstawił plan pracy na 2011 rok, stanowi on załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
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Uwag nie zgłoszono.
Za  wydaniem  pozytywnej  opinii  głosowało  5  członków  Komisji,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Ad.5. Wolne głosy i wnioski.

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 
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.
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Radny  Mieczysław Dębowiak  poinformował,  że  wiele  miejscowości  nie  ma 
gazociągu, między innymi wieś Głoginin.

Radny Edward Sikorski  stwierdził się,  że PKP w minionym okresie otrzymał 
ofertę i nie przystąpił do Społecznych Komitetów Budowy Linii Wodociągowej 
oraz Sieci Gazowej, a także nie uczestniczył w kosztach, co było konsekwencją 
niepobudowania tych sieci. 

Radny Marek Rożek poinformował, że otrzymał informację, że wskazana 
posesja nie ma prądu elektrycznego, a nie lampy oświetleniowej.

W tej sprawie nikt więcej głosu nie zabrał.

Radna Róża Jędrosz wnioskowała o doprowadzenie wodociągu do miejscowości 
Osówiec.

Przewodniczący Rady wnioskował o postawienie przystanku autobusowego 
przy stacji PKP w Borku Wlkp., lub interwencję, aby 20 min przez odjazdem 
szynobusu był otwarty dworzec.

Radny – Marek Rożek wnioskował o łatanie dziur na drodze od ul. Dworcowej 
do dworca PKP.

Burmistrz wyjaśnił, że właścicielem drogi jest PKP, po przejęciu jej przez 
Gminę sprawa będzie rozpatrzona.

Radny Edward Sikorski zapytał, gdzie będą stawiane przystanki autobusowe.
Burmistrz wyjaśnił, że nie ma jeszcze określonej miejscowości, w której będą 
stawiane przystanki.

Ad.6. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów
Przewodnicząca Komisji – Barbara Wawrzyniak zakończyła posiedzenie.

Protokołowała Przewodnicząca Komisji

Wiesława Wójcik Barbara Wawrzyniak
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