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Protokół nr 16/2011  

z posiedzenia wspólnego 

Komisji Rady Miejskiej 

odbytego w dniu 13 grudnia 2011 roku 
 

W posiedzeniu udział wzięli: członkowie Komisji Rady Miejskiej. 

Burmistrz – Marian Jańczak,  

Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,  

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,  

Inspektorzy UM: Dorota Figielek oraz Joanna Pruszkowska. 

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.2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

a) zmiany uchwały Nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia  

10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych oraz zwolnień od podatku 

 

Inspektor UM – Dorota Figielek poinformowała, że projekt uchwały dotyczy 

sprostowania omyłki, w uchwale Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XIII/63/2011 

z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych oraz zwolnień od podatku, polegającej na 

wykreśleniu słowa „ i więcej” w załączniku nr 2 i 3 do uchwały w wierszu 

dotyczącym grupy oznaczonej „Trzy osie i więcej”. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji pozytywna: za wydaniem pozytywnej opinii głosowało  

14 radnych (nieobecny radny Andrzej Kubiak). 
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b) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego 

 

Inspektor UM – Joanna Pruszkowska poinformowała, że wzory formularzy, 

zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych, art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym określa 

w drodze uchwały rada gminy. Osoby fizyczne składają informacje  

o nieruchomościach i obiektach budowlanych, posiadanych gruntach i lasach wg 

ustalonego wzoru. Podobnie osoby prawne i jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej zobowiązane są do składania deklaracji na 

podatek od nieruchomości, rolny i leśny wg ustalonego wzoru. Uchwała określa 

nowe wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego. Określenie 

nowych wzorów jest następstwem zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonych art. 133 ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 29 lipca 2011 r.  

o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

oraz niektórych innych ustaw oraz art. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r.  

o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.  

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego projektu. 

 

Opinia Komisji pozytywna: za wydaniem pozytywnej opinii głosowało  

15 radnych. 

 

c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

poinformował, że powyższy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 

dokonanie zbycia w drodze bezprzetargowej Państwu Mirosławie i 

Włodzimierzowi małż. Kozłowskim  nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Borek Wlkp. w celu uzupełnienia działki 

sąsiedniej nieruchomości oznaczonej o pow. 0,0420 ha, obręb Borek Wlkp. ul. 

Szosa Jaraczewska. Wartość nieruchomości ustalona została na podstawie 

wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 8.480,00 zł. 

Ponadto Inspektor dodał, że działka nie może być sprzedana jako samodzielna, 

gdyż nie może być przeznaczona pod zabudowę ze względu na przebiegającą 

linię energetyczną SN przez tę nieruchomość. Działka będzie służyła kupującym 

na urządzenie ogródka przydomowego oraz na cele rekreacyjne  

i wypoczynkowe. 

 

Radny Mieczysław Kowalski zapytał, co na to  Państwo Walkowiak. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że rodzina ta nie jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

sprzedawanej nieruchomości gruntowej. 
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Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: pozytywna, za wydaniem pozytywnej opinii głosowało  

14 radnych, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

 

d) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Studziannie 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska - Mirosław Twardowski wyjaśnił, 

że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie zbycia w drodze 

bezprzetargowej Państwu Małgorzacie i Jackowi małż. Snela nieruchomości 

gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonym na remizę OSP oraz 

budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki stanowiącej własność 

Gminy Borek Wlkp. w celu uzupełnienia działki sąsiedniej o pow. 0,0360 ha. 

Ponadto Kierownik Referatu poinformował, że wartość nieruchomości ustalona 

została na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na 

kwotę 14.000,00 zł. 

 

Radny Romuald Gawroński zapytał dlaczego jest tak duża różnica w cenie 

nieruchomości sprzedawanej w Borku Wlkp. i Studziannie.  

 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest to wycena rzeczoznawcy majątkowego. 

Ponadto poinformowała, że różnica w wycenie wynika z tego, że przez 

nieruchomość położoną w Borku Wlkp. przebiega linia energetyczna SN i nie 

może być sprzedana jako samodzielna pod zabudowę. Natomiast działka  

w Studziannie może być przeznaczona pod zabudowę. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia Komisji: pozytywna, za wydaniem pozytywnej opinii głosowało  

14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 

 

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 

2011 –2021 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany. 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego projektu. 

 

Opinia Komisji pozytywna: za wydaniem pozytywnej opinii głosowało  

15 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

f) zmian w budżecie na 2011 rok 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany po stronie dochodów związane są  

z urealnieniem planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach  

i paragrafach.  

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 26.000.244 zł. 
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Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany: 

 w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zmniejsza się wydatki kwotę 30.700 zł 

na inwestycjach: 

     -   Budowa zatoczki w pasie drogi gminnej w m. Ustronie – 2.000 zł 

     - Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp.  

          od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny –  25.000 zł. 

    -    Przebudowa drogi gminnej na ul Szosa Jaraczewska - 3.700 zł. 

 dz. 750, rozdz. 75022, § 3030 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.800 zł,  

w rozdz. 75023, § 4140 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.640 zł, w rozdz. 

75095, § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.815 zł,  

 w dz.756, rozdz. 75847, § 4100 zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000 zł, 

w § 4300 zwiększa się o kwotę 12.000 zł (usługi związane z poborem opłaty 

targowej), 

 w dz. 801, rozdz. 80104 § 2310 zwiększa się wydatki  kwotę 63 zł 

(refundacja kosztów dziecka z terenu naszej gminy uczęszczającego do 

placówki na terenie innej gminy), 

- w dziale 80113 zmniejsza się wydatki w § 4010, 4110, 4120, 4170, 4260, 

4280, 4410, 4780 o łączną kwotę 11.110 zł, zwiększa się wydatki w § 4210 

o kwotę 17.000 zł (zakup materiałów do remontu autobusów szkolnych oraz 

paliwa), w § 4270 o kwotę 2.000 zł (remont autobusów), w § 4300 o kwotę 

17.000 zł (usługi transportowe), § 4360 o kwotę 46 zł (usługi 

telekomunikacyjne), 

- w dziale 80195 zmniejsza się wydatki w §3240, 4010, 4110,4120, 4170, 

4210, o łączną kwotę 1.834 zł, zwiększa w § 4300 o kwotę 1.000 zł (dopłata 

do obiadów dla dzieci szkolnych) 

 w dziale 851, rozdział 85154 dokonuje się przesunięć planu wydatków 

miedzy paragrafami, 

 w dziale 854, rozdział 85412 § 4170 zmniejsza się wydatki o kwotę  

1.050 zł. 

 w dziale 921, rozdział 92109 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę  

1.640 zł (montaż kabla), w § 6059 zwiększa się wydatki o kwotę 10.200 zł 

na realizację  zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa  

i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu”.  

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi  30.082.976 zł.  

 

Radna Barbara Wawrzyniak zapytała dlaczego zwiększa się środki na 

zadanie pn. ”Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej  

w Zalesiu”.  

 

Burmistrz wyjaśnił, że projekt nie obejmował dodatkowych prac związanych  

z przebudową linii gazowej, która przechodziła pod świetlicą. 

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego projektu. 

 

Opinia Komisji pozytywna: za wydaniem pozytywnej opinii głosowało  

13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
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Ad.3. Wolne głosy i wnioski. 

 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił informację Komisji ds. 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych na 

terenie Powiatu Gostyńskiego dotyczącą pozytywnego rozpatrzenia wniosków 

złożonych w sprawach: 

1. wyznaczenia przejścia dla pieszych naprzeciw przystanku autobusowego  

w Bruczkowie, 

2. utrzymania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu dróg Koszkowo - 

Drogoszewo. 

 

W tym punkcie Burmistrz ustosunkował się do uwagi zgłoszonej na posiedzeniu 

Komisji dotyczącej zaopiniowania budżetu Gminy na rok 2012, a mianowicie  

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, gdzie zaplanowano kwotę  

w wysokości 264.500 zł. Burmistrz poinformował, że Gmina wraz z Radą 

Miejską powołała Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Borku Wlkp., 

którego głównym zadaniem było uporządkowanie i zagospodarowanie terenu 

pod targowisko, obsługa targowiska oraz utrzymywanie czystości i porządku na 

terenie naszej gminy. Ponadto Burmistrz dodał, że wiele osób bezrobotnych 

otrzymało zatrudnienie w tym Zakładzie. Następnie stwierdził, że jeżeli Rada 

uważa, że należy ogłosić przetarg na oczyszczanie miasta i zgłosi się chętna 

osoba do wykonania tego zadania za 100.000 zł, to taki przetarg zostanie 

ogłoszony. Poinformował również, że kwota ta może być podwyższona 

dodatkowo o 20.000 zł na powyższy cel. 

 

Następnie Burmistrz poinformował, że Urząd Miasta Jarocin wycofał się  

z podpisania umowy na przyjęcie bezpańskich psów z terenu naszej gminy do 

Schroniska w Radlinie, w związku z powyższym należy rozpatrzyć zawarcie 

porozumienia z innym miastem lub budowę schroniska w Borku Wlkp. 

 

Po czym Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

poinformował, że Gmina ma obowiązek corocznie do dnia 31 marca opracować 

program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, a podstawą do w/w programu jest zabezpieczenie schroniska dla 

bezdomnych psów.  

 

Radny Michał Dopierała proponował adaptację budynków na składowisku 

odpadów komunalnych w Karolewie na schronisko. 

 

Burmistrz poinformował, że takie rozwiązanie jest brane pod uwagę, obecnie 

należy wykonać rozeznanie w kosztach adaptacji tych budynków. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do 

projektu planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012. 

 

Nikt  uwag nie zgłosił.  
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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  
 

 
 


