
Protokół nr 20/2012 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

odbytego w dniu 26 marca 2012 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji (nieobecni radni: Róża Jędrosz 
oraz Leszek Dajewski).
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, 
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,
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) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  Regulaminu  udzielania  pomocy 

materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na 
terenie gminy Borek Wlkp. 

Sekretarz Gminy poinformowała,  że uchwałą Nr XLIV/332/2010 z dnia 15 lipca 
2010 roku Rada Miejska Borku Wlkp. uchwaliła Regulamin udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Borek  Wlkp.  W  §  9  ust.1  uchwały  zdefiniowane  zostało  pojęcie  ustawowe 
„zdarzenia losowego” poprzez przyjęcie, że są to w szczególności  następujące 
zdarzenia:
- brak dochodu w rodzinie spowodowany nagłą utratą pracy rodzica (rodziców),
- nagła choroba lub śmierć członka rodziny,
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- inne zdarzenia losowe (pożar, zalanie mieszkania, klęska żywiołowa itp.)

Z orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym z wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego  w Poznaniu  z  dnia  15  października  2009 r.  sygn.  akt:  IV 
S.A./PO 660/09 opublikowanego później w Systemie Informacji  Prawnej LEX 
wynika jednak, że w tym przypadku nastąpiło naruszenie przepisu art. 40 ust. 1 
ustawy  o  samorządzie  gminnym,  zgodnie  z  którym radzie  gminy  przysługuje 
prawo  stanowienia  aktów  prawa  miejscowego  obowiązujących  na  obszarze 
gminy jedynie na podstawie i granicach upoważnień zawartych 
w ustawach.

W tych warunkach podjęcie niniejszej uchwały jest w  pełni uzasadnione.

Nikt uwag nie zgłosił.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu budżetu.

b) odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego 
w Gostyniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Poznaniu na 
uchwałę  Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Sekretarz  Gminy  poinformowała,  że  w  dniu  1  marca  2012  roku  Prokurator 
Rejonowy  w  Gostyniu  wniósł  skargę  do  Wojewódzkiego  Sądu 
Administracyjnego  w  Poznaniu,  wnosząc  o  stwierdzenie  nieważności 
uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLIV/332/2010 z dnia 15 lipca 
2010 roku 
w  sprawie  Regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym dla  uczniów zamieszkałych  na  terenie  gminy  Borek  Wlkp.  w 
części obejmującej § 9 ust.1 tej uchwały.
Skarżący  zarzucił  przedmiotowej  uchwale  naruszenie  obowiązujących 

przepisów prawa wskazanych w skardze.
Rada Miejska Borku Wlkp. podziela stanowisko skarżącego  zawarte 
w uzasadnieniu  skargi. 

W  §9  ust.1  uchwały  istotnie  zdefiniowane  zostało  pojęcie  ustawowe 
„zdarzenia losowego” poprzez przyjęcie, że są to w szczególności  następujące 
zdarzenia:
- brak  dochodu  w  rodzinie  spowodowanego  nagłą  utratą  pracy  rodzica 

(rodziców),
- nagła choroba lub śmierć członka rodziny, 
- inne zdarzenia losowe (pożar, zalanie mieszkania, klęska żywiołowa itp.),

Stąd Gmina nie może definiować tego pojęcia,  jak  też nie może kształtować 
trybu i  sposobu udzielania zasiłku w sposób, który by  ograniczał  pozyskanie 
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pomocy przez jakiegokolwiek ucznia dotkniętego zdarzeniem losowym 
w znaczeniu ustawowym.

Nikt uwag nie zgłosił.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu budżetu.

c) wyodrębnienia  w budżecie  Gminy Borek  Wlkp.  na rok 2013 środków 
stanowiących fundusz sołecki.

Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy 
o  samorządzie  gminnym  w  ramach  gmin  możliwe  jest  tworzenie  jednostek 
pomocniczych, którymi są sołectwa.
Ustawa  z  dnia  20  lutego  2009  r.  o  funduszu  sołeckim  daje  możliwość 
wyodrębnienia w ramach budżetu środków na dane sołectwo.

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo zostanie wyliczona 
zgodnie z zapisem art. 2 pkt 1 w/w ustawy.
Tak wyliczone środki funduszu i zaplanowane w ramach budżetu gminy mogą 
być  przeznaczone  na  realizację  przedsięwzięć,  które  zgłoszone  we  wniosku 
danego  sołectwa,  są  przeznaczane  na  realizację  zadań  własnych  gminy,  służą 
poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Rok  2011  był  pierwszym  rokiem  pełnej  realizacji  funduszu 
sołeckiego.  Plan  wydatków  został  wykonany  w  95,01  %  na  ogólną  kwotę 
224.880,10 zł

Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna.

d) zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w wykazie jednostek organizacyjnych Gminy 
dodaje się  utworzony  Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie.

Radny Marek Rożek zapytał jakie konsekwencje niesie w/w zapis.
Sekretarz Gminy poinformowała, że jest to zalecenie pokontrolne Regionalnej 
Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Gminy dodała, że Zakład zawsze był jednostką organizacyjną Gminy 
Borek Wlkp., jednak w Statucie Gminy nie dokonano tego wpisu. Dodała, że pod 
względem gospodarki finansowej nic się nie zmienia. Zakład może otrzymać 
dotacje przedmiotową – do skalkulowanych kosztów lub na inwestycje, innych 
dotacji  Gmina nie może przekazać.

Innych pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna.
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e) zawarcia  porozumienia  z  miastem  Leszno,  dotyczącego  powierzenia 
realizacji  zadania  publicznego,  polegającego  na zapewnieniu właściwej 
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Borek Wlkp.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski 
poinformował, że zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań 
własnych gminy. Miasto Leszno wyszło z inicjatywą pobudowania i prowadzenia 
międzygminnego  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt.  Do  udziału  w  tym 
przedsięwzięciu deklarację złożyło kilkanaście gmin. Realizacja tego zadania we 
własnym  zakresie  wymagałaby  dość  znaczących  nakładów  finansowych, 
natomiast prowadzenie schroniska we współpracy z wieloma partnerami pozwoli 
jednocześnie  na  obniżenie  tych  kosztów i  zagwarantuje  właściwą  opiekę  nad 
bezdomnymi zwierzętami, w tym z terenu gminy Borek Wlkp.
W związku z powyższym celowe jest przystąpienie do tego porozumienia 
i podjęcie niniejszej uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu budżetu.

f) programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.

      Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski 
poinformował, że zgodnie z treścią art. 11a znowelizowanej ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rada gminy określa w drodze uchwały, 
corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt.
Projekt programu zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt. 1-3 w/w ustawy przekazano do 
zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gostyniu, organizacji 
społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt - 
Gostyńskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „NOE” oraz dzierżawcom lub 
zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Przyjęcie programu ma na celu zapewnienie właściwej opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami, złagodzenie uciążliwości związanych  z bytowaniem bezpańskich 
zwierząt na terenie gminy oraz poprawę warunków bezpieczeństwa 
mieszkańców.
Bezpańskie zwierzęta będą wyłapywane, a następnie przewożone do schroniska.
Koszty realizacji programu ponosi Gmina.
Uwag nie zgłoszono.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu budżetu.

g) zawarcia porozumienia międzygminnego
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                Kierownik  MGOPS  w  Borku  Wlkp.  –  Dorota  Dutkowiak 
poinformowała, że Gmina Gostyń prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Gostyniu dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo 
na pobyt dzienny. 

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy 
jeżeli gmina ze względu na miejsce zamieszkania osoby nie prowadzi tego typu 
placówki,  osoba  ta  może  być  skierowana  do  domu prowadzonego  przez  inną 
gminę lub powiat, któremu odpowiedni organ jednostki samorządu terytorialnego 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się 
o  skierowanie  do domu powierzył,  w drodze  porozumienia  realizację  zadania 
publicznego.
 Gmina  Borek  Wlkp.  nie  prowadzi  i  nie  zlecała  prowadzenia 
środowiskowego domu samopomocy.

Z rozpoznania środowiska gminy Borek Wlkp. wynika, że istnieje potrzeba 
zapewnienia  opieki  osobom  przewlekle  psychicznie  chorym  i  upośledzonym 
umysłowo.
W celu  zwiększenia  zaradności  i  samodzielności  życiowej  tych osób,  a  także 
integracji społecznej ze środowiskiem, w którym żyją wskazane jest objęcie tej 
grupy  osób  opieką  usługami  świadczonymi  przez  Środowiskowy  Dom 
Samopomocy w Gostyniu.

Wobec powyższego przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu należy 
uznać za uzasadnione.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu budżetu.

h) określenia  zasad wnoszenia  i  zbywania udziałów lub akcji  w spółkach 
prawa handlowego przez Burmistrza Borku Wlkp.

        Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska wyjaśniła, że zgodnie z art.18 
ust.2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy określenie zasad wnoszenia, cofania 
i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych.

Radny  Marek  Rożek  stwierdził,  że  zapis  „par  7.  O  wnoszeniu  wkładów  na 
pokrycie  obejmowanych udziałów lub akcji,  cofaniu  i  zbywaniu udziałów lub 
akcji decyduje, z zastrzeżeniem par.8 Burmistrz Borku Wlkp.” nie uwzględnia 
podwyższenia wkładów.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że o majątku Gminy decyduje Burmistrz i Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej propozycje.
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Burmistrz poinformował, że w spółce BIOPAL Gmina nie będzie uczestniczyła 
w podwyższeniu udziałów, taki zapis jest w Akcie Notarialnym. Burmistrz dodał, 
że jeżeli spółka podwyższa udziały maleje procentowy udział Gminy.

Innych pytań nie zgłoszono.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu budżetu.

i) zmian budżetu i w budżetu na rok 2012.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany po stronie dochodów dotyczą:
- dz. 900, rozdz. 90095, §0970 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 
32.556 zł z tytułu  zwrotu środków po rozliczeniu vat.
 
Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
• w dz. 600, rozdz. 60016, dokonuje przesunięć między §§ 4270, 4300 
(w ramach funduszu sołeckiego)
• w dz. 852, rozdz.85206 zwiększa się wydatki o kwotę 21.309zł 
z  przeznaczeniem  na  wynagrodzenia  bezosobowe  i  pochodne  od 
wynagrodzeń dla asystenta rodzinnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (środki te były zabezpieczone 
w rozdz. 85219)
- w rozdz. 85212, 85219 dokonuje się przesunięć między §§.

• w dz.750, rozdz.75023, §4280 zwiększa się wydatki  o kwotę 700 zł 

(usługi  zdrowotne)  oraz  w  §  4700  o  kwotę  5.836  zł  (szkolenia 
pracowników) ,

• w dz. 900, rozdz. 90095 w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 
15.600 zł na  wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów, oraz 
opracowanie programu oddziaływanie na środowisko oraz w § 4280 
o kwotę  100,00 zł (usługi zdrowotne),

• w  dz.900,  rozdz.  90013,  §  4300,  2310  dokonuje  się  przesunięć 
miedzy paragrafami,

• w dz.  921,  rozdz.  92109,  §  4300 zwiększa  się  wydatki  o  kwotę 
4.100 zł  na zakup usług pozostałych (wykonanie posadzki  w świetlicy 
wiejskiej),

• w dz.926, rozdz. 92601, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 400zł 
na zakup materiałów.

Członkowie Komisji nie wypowiedzieli się w tej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały: 
pozytywna.
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Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły dwa pisma do 
rozpatrzenia:
1) Zofii Naglak dotyczące wyjaśnienia kłamstw OPS 
2) Janusza Naglak w sprawie wypominania w każdej decyzji przyznanych 

świadczeń.

Wyjaśnień w sprawie zawartych w pismach spraw  udzieliła Kierownik MGOPS 
w Borku Wlkp. Dorota Dutkowiak. Kierownik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą  
o pomocy społecznej w związku ze złożonym wnioskiem pracownik OPS musi 
przeprowadzić wywiad i uzyskać pewne dane o rodzinie. W swoim piśmie pani 
Zofia Naglak odbiera to jako wyłudzanie danych. 
Ponadto Kierownik MGOPS wyjaśniła, że  zarzut pana Janusza Naglak dotyczący 
wypominania w każdej decyzji ile otrzymał już pieniędzy z OPS, jest to 
informacja jakiej wartości i jakiego rodzaju pomoc dana osoba w konkretnym 
okresie otrzymała (dla celów odwoławczych), nie dotyczy wypominania.

Radny Michał Dopierała poinformował, że pani Zofia Naglak zwróciła się do 
niego o udzielenie pomocy jej rodzinie.

Nikt z radnych  w tym temacie głosu nie zabrał.

Następnie członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego wnioskowali o wystosowanie pism 
do jednostek oświatowych w następujących sprawach:
1) ilu uczniów w szkole jest objęte opieką zespołu ds. specjalnych potrzeb 

uczniów,
2) ile godzin pracy pedagoga, psychologa i logopedy jest przeznaczone aktualnie 

na wsparcie dzieci z orzeczeniami i opiniami, a ile zdaniem komisji powinno 
być,

3) czy dyrektorzy szkół w arkuszach organizacyjnych planują wystąpić 
o zwiększenie adekwatnie do propozycji komisji ilości godzin (pedagoga, 
psychologa, logopedy), jeżeli komisja o takie zwiększenie wystąpiła,

4) czy w każdej placówce oświatowej zabezpieczona jest pomoc psychologa, 
a jeżeli nie to czy dyrektorzy w arkuszach organizacyjnych w przyszłości 
występowali o takie godziny.

Uwag w tym temacie nikt nie zgłosił.

Ad.5. Zakończenie.
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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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