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Protokół nr 19/2012  

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

odbytego w dniu 17 stycznia 2012 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji   (nieobecny radny: Mieczysław 

Kowalski) 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

Burmistrz – Marian Jańczak,  

Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,  

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ustalenie porządku posiedzenia. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

5. 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. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych  

w Borku Wlkp. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

poinformował, że projekt uchwały dotyczy wykupu gruntów przeznaczonych pod 

drogi na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich. Drogi zostały wydzielone zgodnie 

z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego. W przyszłości będą 

one  stanowić drogi osiedlowe. Działki wyszczególnione w uchwale będą 

stanowić infrastrukturę drogową. Podziały zostały dokonane na koszt właścicieli 

nieruchomości. Wykup tych gruntów jest konieczny, aby tworzyć infrastrukturę 

dla wydzielonych działek budowlanych.  

 

Nikt uwag nie zgłosił. 

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 

opinię do przedstawionego projektu budżetu. 
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b) zamiaru zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej  

w Zalesiu  oraz Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego  

w Wycisłowie 

Inspektor ds. Oświaty Tomasz Marszałek przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie, a mianowicie: 

- podejmuje się zamiar zmiany struktury organizacyjnej ze struktury 

organizacyjnej klas I – VI (dotyczy SP w Zalesiu o Wycisłowie) z odziałem 

przedszkolnym w strukturę organizacyjną klas I-III z oddziałem przedszkolnym 

(w SP Zalesie i SP Wycisłowie). 

Uczniom zlikwidowanych klas IV – VI (obydwu szkół) zapewnia się 

kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.  

 

W tym punkcie radny Andrzej Kubiak przedstawił stanowisko mieszkańców wsi 

Zalesie w sprawie zmiany struktury organizacyjnej SP w Zalesiu: 

Klasy „0” – III w SP w Zalesiu 

Klasy IV – VI przeniesione do SP w Wycisłowie. 

 

Radna Róża Jędrosz poinformowała, że mieszkańcy wsi Wycisłowo również 

uważają, że dzieci z klas I –III nie powinny być przenoszone do innej 

miejscowości, tylko uczyć się w SP w Wycisłowie. Natomiast uczniowie klas IV-

VI mogą kontynuować naukę w SP w Zalesiu. 

 

Radny Michał Dopierała proponował, aby klasy I-III pozostawić w każdej szkole, 

natomiast klasy IV- VI przenieść do SP w Borku Wlkp.  

 

Przewodniczący Rady uważa, że należy rozważyć propozycję rodziców, którzy 

wnioskowali aby dzieci nie przenoszono do SP w Borku Wlkp., tylko uczyły się 

na wnioskach. 

 

Radna Róża Jędrosz zapytała, co z nauczycielami, którzy nie otrzymają etatu. 

Ponadto radna stwierdziła, że przy reorganizacji szkół nie wzięto pod uwagę  

warunków lokalowych szkół. 

 

Inspektor ds. Oświaty – Tomasz Marszałek wyjaśnił, że w dniu 31 sierpnia br. 

czterech nauczycieli z nauczania zintegrowanego osiągnie wiek emerytalny. 

Ponadto inspektor ds.  oświaty poinformował, że w roku 2011 wypłacono 

nauczycielom 600 tyś zł za nadgodziny. 

 

Radny Marek Rożek proponował utworzenie zespołu szkół lub stowarzyszenia 

szkół w Borku Wlkp., którym zarządzał będzie menadżer. Natomiast  

w poszczególnych placówkach decydentem byłby kierownik szkoły. 

 

Radny Mieczysław Dębowiak uważa takie rozwiązane za bardzo dobre. 

Burmistrz także poparł stanowisko radnego Marka Rożka. 
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Na tym zakończono dyskusję w tej sprawie. 

 

c) zmiany uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia  

15 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w uchwale Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej 

Borku Wlkp. z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

wystąpił błąd  w załączniku Nr 1 pn. „Informacja w sprawie podatku od 

nieruchomości” oraz Nr 4 pn. „Deklaracja na podatek od nieruchomości”  

w części D.2 – „Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części” w punkcie 2 

określono przedmiot opodatkowania odmiennie niż wynika to z ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych: 

- jest: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części 

budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

ogółem” 

- natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy winno być: „związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem”. 

 

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna. 

 

d) zmian budżetu i w budżetu na rok 2012. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w projekcie uchwały po stronie wydatków 

zmniejsza się w rozdziałach 75022 i 75095 par. 3030 oraz w rozdziale 90015 par. 

4260, natomiast zwiększa się w rozdz. 85395 o kwotę 102.663 zł na realizację 

programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania „Wyrównanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty”. 

 

Radny Mieczysław Dębowiak stwierdził, że sołtysi nie biorą udziału w sesjach 

Rady Miejskiej, w związku z tym proponował ponownie rozpatrzyć wcześniejszy 

projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów. Projekt ten przewidywał potrącenie 

diet sołtysom za nieobecność na posiedzeniach Rady.   

 

 

Członkowie Komisji nie wypowiedzieli się w tej sprawie. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały: 

pozytywna. 

Ad.4. Wolne głosy i wnioski. 
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Radny Michał Dopierała wnioskował o zabezpieczenie środków w budżecie 

Gminy Borek Wlkp. na działalność Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych  

z siedzibą w Pępowie. Ponadto radny zapytał gdzie zgłaszać konieczność 

odśnieżania wsi. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

poinformował, że w czasie dużych opadów śniegu, pługi do odśnieżania są 

wysyłane do odśnieżania. W innych przypadkach sołtys zgłasza konieczność 

odśnieżania do Zakładu Usług Komunalnych w Borku Wlkp., można również 

zgłaszać do Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu. Ponadto Kierownik 

Referatu wyjaśnił, że w Magazynie Samorządowym Gminy Borek Wlkp. jest 

podany całodobowy nr telefonu, na który można zgłaszać konieczność 

odśnieżania. 

 

Radny Marek Rożek zapytał, co ze śniegiem spychanym przez pługi z jezdni  na 

chodnik. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 

śnieg należy zgarniać do krawędzi jezdni, aby było przejście na chodniku  

i przejazd na jezdni. 

 

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że sprawa dotycząca środków z  budżetu Gminy na 

działalność Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych będzie rozpatrzona przy 

podziale nadwyżki budżetowej. 

  

Radna Róża Jędrosz zapytała, czy Gmina robiła cos w kierunku przywrócenia 

funkcjonowania specjalistycznej poradni ginekologicznej  jaka działała  

w Przychodni "„DROWIE” w Borku Wlkp. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że lekarze zbierali podpisy z petycją w tej sprawie. Dodał, że 

są czynione starania aby poradnia w Borku Wlkp. była czynna. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Ratajczak zapytał, czy jest możliwość 

dofinansowania z budżetu Gminy wyjazdu integracyjnego dla radnych. 

 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości. 

 

Radna Róża Jędrosz poinformowała, że sołectwo Wycisłowo w ramach VI edycji 

Programu „Działaj Lokalnie” napisało dwa projekty i obydwa się 

zakwalifikowały, jednak radna nie widzi zainteresowania mieszkańców pisaniem 

tych projektów. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli Gmina otrzyma 20% zwrotu wykorzystanych 

funduszy sołeckich z budżetu państwa, to pieniądze te przeznaczy na 
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zabezpieczenie środków własnych wsi do realizacji Programów „Działaj 

Lokalnie”. 

 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Ad.5. 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  

 
 


