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Protokół nr 18/2012  

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

odbytego w dniu 16 stycznia 2012 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji ( nieobecni radni: Mieczysław 

Kowalski oraz Michał Dopierała) 

Ponadto: 

Burmistrz – Marian Jańczak,  

Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski  

Inspektor Urzędu Miejskiego ds. wojskowych, P. Poż i zarządzania kryzysowego 

– Ryszard Busz 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ustalenie porządku posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2011 rok. 

4. Sprawozdanie z realizacji Programu utylizacji azbestu za 2011 rok. 

5. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2012. 

6. Wolne głosy i wnioski. 

7. Zakończenie. 

 

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego 

i Budżetu – Tadeusz Ratajczak.  

 

Ad. 2. Ustalenie porządku posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przedstawił 

porządek obrad, który przyjęto bez zmian. 

 

Ad.3. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2011 rok. 

 

 Sprawozdanie w powyższej sprawie złożył inspektor ds. wojskowych,  

P. Poż i zarządzania kryzysowego – Ryszard Busz, stanowi ono załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.4. Sprawozdanie z realizacji Programu utylizacji azbestu za 2011 rok. 

 

 Powyższe sprawozdanie złożył Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – 

Mirosław Twardowski. 
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Przedstawił następujące informacje: 

1) ilości płyt azbestowych na budynkach na terenie gminy Borek Wlkp. wynosi  

3 tys. ton, 

2) program usuwania azbestu jest realizowany według złożonych wniosków, 

3) środki przeznaczone na ten cel nie są w pełni wykorzystane. 

 

Członkowie Komisji wnioskowali o wyjaśnienie przyczyny nie wykorzystania 

środków na zdjęcie i utylizację  płyt azbestowych. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 

przyczyną tego faktu jest czynnik ekonomiczny, ponieważ właściciel budynku  

musi ponieść koszty nowego dachu. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 5. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2012.  

 

Proponowany plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na rok 

2012 przedstawił Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak. 
 

 

 

Termin 

 

Treść – tematyka 

 

I kwartał   

1. Informacja za rok 2011 z wykorzystania funduszu 

sołeckiego. 

2. Informacja za rok 2011 z realizacji Programu 

utylizacji azbestu. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej. 

4. Zapoznanie się z harmonogramem prac 

inwestycyjnych na rok 2012. 

5. Sprawy bieżące. 

 

II kwartał 1. Zaopiniowanie sprawozdania Burmistrza  

z wykonania budżetu za 2011 rok. 

2. Sprawy bieżące. 

 

III kwartał 1. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu za  

I półrocze 2012 roku. 

2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Borek Wlkp. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej. 

4. Sprawy bieżące. 
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IV kwartał 1. Zaopiniowanie wysokości stawek podatków i opłat 

lokalnych na 2013 rok. 

2. Zaopiniowanie taryf opłat oraz zasady rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków. 

3. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2013. 

4. Sprawy bieżące. 

 
 

 

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego planu pracy. 

Wszyscy obecni członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiony 

plan pracy. 

 

Ad.6. Wolne głosy i wnioski. 

 

Radny Tomasz Szczepaniak zapytał czy wpłynął wniosek o zdjęcie znaku „zakaz 

zatrzymywania się i postoju” na ul. Wąskiej w Borku Wlkp. 

 

Burmistrz poinformował, że wpłynął do Urzędu Miejskiego wniosek w tej 

sprawie i zostanie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej do zaopiniowania. 

 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Ad.7. 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  

 


