
Protokół nr 21/2012 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

odbytego w dniu 23 kwietnia 2012 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Burmistrz – Marian Jańczak,  
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 
Redaktor „Życia Gostynia” – Agata Fajczyk,
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) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ustawa o finansach publicznych daje możliwość 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej lub pomocy rzeczowej 
innym jednostkom samorządu terytorialnego.
 W  związku  z  powyższym  uznając  wydatki  Gminy  Piaski  w  zakresie 
remontowania Bazyliki Świętogórskiej za celowe i dotyczące w pewnej mierze 
wszystkich mieszkańców naszego regionu, uchwalenie pomocy finansowej jest 
w pełni zasadne.

Nikt uwag nie zgłosił.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu budżetu.
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b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  ustawa  o  finansach  publicznych  daje 
możliwość udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej lub pomocy 
rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
W związku  z  powyższym uznając  wydatki  Powiatu  Gostyńskiego  w zakresie 
remontowania pałacu w Bruczkowie - kaplicy za celowe i dotyczące w pewnej 
mierze  wszystkich  mieszkańców  naszego  regionu,  uchwalenie  pomocy 
finansowej jest w pełni zasadne.

Radna Róża Jędrosz zapytała co się stanie jeżeli Powiat wskazany obiekt będzie 
chciał sprzedać.
Burmistrz wyjaśnił, że Gmina Borek Wlkp. przeznacza środki na obiekt sakralny.
Radny Tadeusz Ratajczak zapytał kiedy będzie wykonywany remont kaplicy.
Burmistrz poinformował, że remont będzie przeprowadzony w bieżącym roku.

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

c) udzielenia dotacji  z budżetu Gminy Borek Wlkp.  na  wykonanie prac 
konserwatorskich,  restauratorskich  i  robót  budowlanych dla  obiektów 
zabytkowych  wpisanych  do  rejestru  zabytków  nie  stanowiących 
własności Gminy Borek Wlkp.

Burmistrz  wyjaśnił,   że  postanowienia  §  7  uchwały  Nr  XV/105/2007  Rady 
Miejskiej  Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i  trybu 
postępowania  przy  udzieleniu  i  rozliczeniu  dotacji  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych
do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Borek Wlkp. nakłada na 
Radę Miejską Borku Wlkp. obowiązek przyznania dotacji na wniosek Burmistrza 
Borku Wlkp. 
Wskazane w uchwale prace remontowe przy kościele p.w. Pocieszenia NMP 
w Borku Wlkp.  są  pracami  koniecznymi  ze  względu na zły  stan  obiektu,  jak 
również bezpieczeństwo obiektu oraz osób z niego korzystających 
i przebywających w nim. 

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

d) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Borku Wlkp.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław  Twardowski wyjaśnił, że 
uchwała dotyczy sprzedaży działek stanowiących łąki przy Pogonie. Grunty te 
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wcześniej  stanowiły  własność  Skarbu  Państwa,  po  komunalizacji  stanowią 
własność Gminy Borek Wlkp. 

Pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna.

e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2011

Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., zamykającego się po stronie 
aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 36.548,19 zł,
2) rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01.2011r. do 
31.12.2011r. wskazującego zysk w kwocie 10.651,95 zł,
3) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego sporządzonego na dzień 31-12-2011 r.

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

f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko  
- Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2011.

Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., zamykającego się po stronie 
aktywów i pasywów suma bilansową w kwocie 75.604,25 zł,
2) rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01.2011 r. 
do   31.12.2011 r., wskazującego zysk w kwocie 3.993,76 zł,
3) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2011 r.

Radny Przemysław Madzia zapytał dlaczego tak duży wzrost zysku.
Skarbnik wyjaśniła, że spowodowane to jest wydatkami na zakup materiałów.
Innych pytań nie zgłoszono.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu budżetu.

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek  Wlkp. na lata 
2012 – 2022.

Skarbnik Gminy poinformowała, że proponuje się następujące zmiany:
• Aktualizacji planu dochodów i wydatków w 

tym wydatków majątkowych,
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• Aktualizacji  długu ( kredytów i  pożyczek), 
spłaty rat kapitałowych w latach 2013, 2015-
2020.

W  2011  roku  planowano  zaciągnąć  kredyty  w  wysokości  6.755.000  zł, 
zaciągnięto 6.355.000 zł.
Ponadto w roku 2011 planowano zaciągnięcie pożyczki z BGK w wysokości 
648.518 zł, zaciągnięto 645.419,47 zł. 
Zadłużenie Gminy Borek Wlkp. z tytułu pożyczek i kredytów  na koniec 2011 
roku zmniejszyło się o kwotę 403.098 zł i wyniosło 12.425.592 zł. Wskutek 
wprowadzonych  zmian  zadłużenie  Gminy  z  tytułu  pożyczek i  kredytów na 
koniec 2012 planowane jest w wysokości 13.338.090 zł.

• Wprowadzono wolne środki z 2011 roku w wysokości 479.460 zł.

     Zmiany w przedsięwzięciach  dotyczą : 
• W  wyniku  rozstrzygnięcia  przetargu  i  podpisania  umowy  z  wykonawcą 

zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie pn. „Budowa z przebudowa drogi 
gminnej  od  drogi  wojewódzkiej  nr  438  (od  ul.  Koźmińskiej)  do  drogi 
powiatowej P 4965” o kwotę 532.328 zł.

• Zwiększono plan nakładów o kwotę 5.000 zł  na zadanie  pn.  „Rozbudowa 
przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie”.

• Zwiększono  plan  nakładów  o  kwotę  100.000  zł.  na  przedsięwzięcie  pn. 
„Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców 
Wlkp. w Borku Wlkp.”

Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu budżetu.

h) zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  na 
wyprzedzające  finansowanie   działań  finansowych  ze  środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  postanawia  się  zaciągnąć  pożyczkę  na 
wyprzedzające  finansowanie  działań  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 w wysokości 690.111 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego 
z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  przedsięwzięcia  „Budowa  kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Bruczków  w latach 2012-2013, z tego:
w roku 2012  w kwocie  361.000 zł,
w roku 2013 w kwocie   329.111 zł.
Spłata  pożyczki  nastąpi  w  latach  2013  -  2014  z  pomocy  udzielonej  przez 
Samorząd  Województwa  Wielkopolskiego  w  wysokości  do  75  %  kosztów 
kwalifikowalnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013”.
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Pytań nie zgłoszono.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu budżetu.
i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy 
z terminem spłaty do końca  grudnia  2019 roku w kwocie do 1.240.000,00 zł na 
sfinansowanie  planowanego  deficytu  oraz  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
pożyczek i kredytów.

Członkowie Komisji nie wypowiedzieli się w tej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały: 
pozytywna.

j) zmian budżetu i w budżecie.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt zmian, a mianowicie: 
Zmiany po stronie dochodów dotyczą:
•  Dz.600, rozdz. 60016, § 6207 zmniejsza się dochody o kwotę 7.882 zł, z 

tytułu środków uzyskanych z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

- rozdz. 60016, § 6300 zwiększa się dochody o kwotę 125.000 zł. z tytułu dotacji 
celowej otrzymanej Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy 
(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

• dz. 758, rozdz. 75801, § 2920 zmniejsza się subwencję ogólną o kwotę 
288.255 zł,
• dz. 756, rozdz.75621, § 0010 zmniejsza się dochody o kwotę 127.806 zł 
z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
• Dz.020, rozdz. 02001, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł 
(trzebież lasu gminnego),
• Dz.600, rozdz. 60016, § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł 
(remont  dróg gminnych),

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na  „Budowa z przebudową drogi gminnej 
od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965” 
zmniejsza się wydatki w § 6057 o kwotę 7.882 zł i w § 6059 o kwotę 574.446 zł, 
natomiast zwiększa się w § 6050 o ogólną kwotę 335.000 zł na zadania 
inwestycyjne tj. na : 
1. Budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu 
Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.- 100.000 zł.
2. Budowę z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. 
Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965                50.000 zł,
3. Przebudowę drogi w Siedmiorogowie Drugim     40.000 zł,
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4. Przebudowę drogi w Siedmiorogowie Pierwszym 40.000 zł,
5. Przebudowę drogi w Wycisłowie                         105.000 zł

•   Dz.700, rozdz. 70005, § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł 
(remont budynków socjalnych),

•   Dz.750, rozdz.75023, § 4110 zwiększa się wydatki o kwotę 12.000 zł, 
w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 18.000 zł oraz zwiększa się 
wydatki w § 6060 o kwotę 30.000 zł na zakup oprogramowania do 
ewidencji dróg,

- rozdz. 75075, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 55.000 zł (obchody dni 
Borku Wlkp.)

• Dz. 754, rozdz. 75403, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł 
(zakup materiałów  dla policji  Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp.),

- w rozdz. 75411, § 6170 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł na fundusz 
wsparcia dla powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu ratownictwa technicznego

•   Dz.801, rozdz.80113, § 4110 zwiększa się wydatki o kwotę 2.600 zł 
(składki  ubezpieczeń społecznych)

- w rozdz.80195, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł (dożywianie 
uczniów)

•   Dz. 851, rozdz. 85154, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 5.602 zł 
( środki, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi i narkomani w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu w  2011- z wolnych środków),

- rozdz. 85195 , § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł (usługi pozostałe)
• Dz.900, rozdz. 90008, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł 

(odbudowa populacji zanikających gatunków ptactwa),
- w rozdz.90015, § 4260 zwiększa się wydatki o kwotę 75.000 zł (zakup 
energii),
- w rozdz.90095, § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 41.000 zł na zakup 
separatora. 

• Dz.921, rozdz. 92109, § 6050  zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł na 
zadanie inwestycyjne    Rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej 
w Studziannie,

- w rozdz. 92120, § 2710 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł (dotacja dla 
Gminy Piaski  z przeznaczeniem na prace konserwatorskie w Klasztorze 
Świętogórskim),

Zmniejsza się wydatki w § 2720 o kwotę 20.000 zł, zwiększa się wydatki 
w § 2730 o kwotę 24.000 zł (dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na prace 
konserwatorskie w kaplicy w Bruczkowie). 

Zwiększa się rezerwę ogólna o kwotę 68.743,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna 
wynosi 88.449 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł.
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Radny Michał Dopierała zapytał kto w Skokowie będzie remontował drogę 
po budowie kanalizacji sanitarnej.
Burmistrz wyjaśnił, że wykonawca inwestycji jest zobowiązany do naprawy 
drogi.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski dodał, że 
zostanie powołana komisja w składzie: sołtys wsi Skoków, radny z tego okręgu 
oraz pracownik Urzędu Miejskiego, celem dokonania odbioru wykonanej 
inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skoków”. 

W tym punkcie Burmistrz poinformował także, że  na wniosek właściciela 
Transpetrol- Bis Spółka z o.o. w Borku Wlkp. ul. Powstańców Wlkp. wyraził 
zgodę na wykonanie wjazdu z budowanej drogi na CPN (na koszt właściciela 
Transpetrol – Bis”).

Radny Romuald Gawroński wnioskował o budowę chodnika przy drodze 
ul. Lisia Droga od państwa Robaszyńskich w kierunku Lisia Góra oraz budowę 
chodnika w Karolewie przy parku.

Burmistrz poinformował, że będzie wykonany projekt modernizacji całej drogi 
ul. Lisia Droga z uwzględnieniem: odwodnienia, budowy chodnika 
i modernizacji drogi. Natomiast w sprawie budowy chodnika w Karolewie 
Burmistrz wyjaśnił, że obecnie planowana jest budowa chodnika od MGOK 
w Borku Wlkp. do Przedszkola Samorządowego w Karolewie, natomiast chodnik 
przy parku mógłby być budowany przy współudziale środków z funduszu 
sołeckiego. 

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

k) Stanowisko Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie ewentualnej budowy 
kopalni  węgla  brunatnego  w  części  Powiatu  Rawickiego  i  Powiatu 
Gostyńskiego.

Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak poinformował, że sprawa będzie 
przedstawiona i przegłosowana na sesji Rady Miejskiej.
Nikt w tym temacie głosu nie zabrał.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Radna Anna Marcinkowska zapytała dlaczego są zamykane oddziały 3 i 4 latków 
w szkołach.

Burmistrz wyjaśnił, że względów  finansowych.
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Radna Barbara Wawrzyniak  zapytała, czy jest możliwość doprowadzenia 
wodociągu do miejscowości Liż.
Burmistrz odpowiedział, że jeżeli mieszkańcy Liża zadeklarują przyłączenie się 
do wodociągu.

Następnie radny Mieczysław Dębowiak zapytał jaki ma wpływ reorganizacja 
SP w Zalesiu i Wycisłowie na funkcjonowanie pozostałych szkół. Radny uważa, 
że koszty prowadzenia klas „0” czy przedszkolaków są prawie żadne, jedynym 
kosztem jest opłacenie nauczyciela.

Burmistrz wyjaśnił, że środki finansowe w budżecie Gminy na oświatę są ściśle 
określone chyba, że Rada Miejska zdecyduje, że w gminie  Borek Wlkp. nie będą 
prowadzone żadne inwestycje tylko będziemy utrzymywać placówki oświatowe.
Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że przekazał dyrektorom szkół, że jeżeli szkoła 
pokryje koszt utrzymania nauczyciela oddziałów przedszkolnych (3-4 latków), 
pozostałe koszty (np. energię, ogrzewanie) pokryje Gmina. 

Radny Mieczysław Dębowiak zapytał czy w SP w Borku Wlkp. również nie 
będzie oddziałów 3-4 latków.

Burmistrz wyjaśnił, że w SP w Borku Wlkp. będzie oddział dla wszystkich 
dzieci, które nie zostaną przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Karolewie.

W tym punkcie  Burmistrz  również  wnioskował  do radnych o przedstawienie 
opinii  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  powierzenie  Gminie  Jarocin  w  drodze 
porozumienia międzygminnego zadań wynikających ze zmiany ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 
zachęcił radnych do obejrzenia filmu edukacyjnego „Jak wdrożyć nowy system 
gospodarki odpadami” zamieszczonego na stronie internetowej Gminy 
Borek Wlkp. 

Jednak radni nie podjęli decyzji w tym temacie.

Radny Michał Dopierała wnioskował o otwarcie głównych drzwi do Urzędu 
Miejskiego.

Burmistrz poinformował, że w hali operacyjnej jest biuro obsługi klienta, które 
ma ułatwić załatwienie sprawy w Urzędzie, w związku z tym drzwi główne 
zostały zamknięte. Jednak jeżeli stanowi to problem sprawa zostanie rozpatrzona. 

Innych uwag nie zgłoszono.
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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 
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