
Protokół nr 22/2012 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

odbytego w dniu 28 maja 2012 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej (nieobecny radny Michał 
Dopierała).
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) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek poinformował, że Komisja 
w składzie: Roman Kręciołek – Przewodniczący Rady, 
Marian Jańczak - Burmistrz Borku Wlkp., 
Tadeusz Ratajczak - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu, Zbigniew Maturski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, Barbara Wawrzyniak – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
oraz Romuald Gawroński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
zaopiniowała  pozytywnie wniosek Sołectwa Wycisłowo w sprawie nadania 
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tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” Powiatowemu Bankowi 
Spółdzielczemu Oddział Borek Wlkp. w związku z powyższym został 
przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.

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

b) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  Mirosław  Twardowski  – 
poinformował, że na mocy powyższej uchwały wyraża się zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 832/5 o powierzchni 1,0815 ha położonej 
w Borku Wlkp., będącej własnością Gminy Borek Wielkopolski na cele rolnicze. 
Wyraża się zgodę na dzierżawę gruntu opisanego w § 1 na okres 5 lat na rzecz 
Pana Kościelniaka Wiesława, który jest dzierżawcą tej nieruchomości. Umowa 
została zawarta na okres jednego roku tj.  od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 
2012r. Pan Marian Kościelniak przekazał gospodarstwo synowi. Syn korzysta 
z pomocy AR i MR jako młody rolnik. Agencja żąda od rolnika, aby wykazał się 
wielkością  gospodarstwa przez okres  powyżej  3  lat.  W związku z  tym rolnik 
zwraca się z prośbą o zawarcie umowy dzierżawnej na w/w okres.
Działka ta nie jest objęta uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego.

Radny  Zbigniew  Maturski  wnioskował  aby  zapis  „Wyraża  się  zgodę  na 
dzierżawę gruntu na okres 5 lat” zamienić na „powyżej 3 lat”.
Poprawka została pozytywnie zaopiniowana przez radnych.
Innych uwag nie zgłoszono.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu uchwały wraz z wprowadzona poprawką.

c) ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy 
Borek Wlkp.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  Mirosław  Twardowski  – 
poinformował, że projekt uchwały ustala na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. 
następujące stawki dziennej opłaty targowej:
1. przy wszelkiej sprzedaży towarów, od jednego stanowiska          25 zł
    za każdy następny, rozpoczęty mb                                                                3 zł
2. przy sprzedaży towarów w handlu obwoźnym            5 zł
3. przy sprzedaży wszelkich towarów w dni odpustowe za stanowisko         30 zł
5. przy stanowisku z dmuchanymi placami zabaw                                        100 zł

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć                      699,27 zł
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Poboru opłaty targowej dokonuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Karolewie z wynagrodzeniem 80 % od zainkasowanej kwoty.
Opłatę za handel obwoźny należy dokonywać osobiście na rachunek bankowy 
Urzędu.

Radny  Marek  Rożek  uważa,  że  opłata  za  zajmowane  stanowisko  w  dni 
odpustowe również powinna być naliczana od m2.

Burmistrz wyjaśnił, że na targowisku łatwo jest wyliczyć dodatkowo zajmowane 
metry, natomiast handel w dni odpustowe odbywa się przy ul. Zdzieskiej 
i najprościej jest pobierać opłatę za zajmowane stanowisko, nie od m2.

Innych uwag nie zgłoszono i poprawki nie wprowadzono.
Opinia  Komisji  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu:  pozytywna, za  wydaniem 
pozytywnej opinii głosowało 7 członków Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu, 2 wstrzymało się od głosowania.

d) zmian budżetu i w budżecie.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt zmian, a mianowicie: 
Zmiany po stronie dochodów dotyczą:
- dz. 600, rozdz. 60016, § 2710 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 
5.190 zł z tytułu  pomocy finansowej udzielonej z Powiatu Gostyńskiego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących.
- dz. 852, rozdz.85295, § 2030 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 
6.450 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 
Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
• w dz. 600, rozdz. 60016, zwiększa się wydatki o kwotę 5.190 zł na 
utrzymanie przejętego odcinka drogi Studzianna - Brześnica,
-zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1.000 zł (fundusz sołecki 

w Zimnowodzie),
-w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę dróg w miejscowości 

Wycisłowo, Siedmiorogów Drugi i Pierwszy w § 6050 zmniejsza się 
wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 13.000 zł.

• w dz.750, rozdz.75023,§ 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000 zł, 
natomiast zwiększa w § 6060 o kwotę 25.000 zł na zakup klimatyzacji 
w Urzędzie,
•  w dz. 754, rozdz. 75412, § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 4.200 zł 
(remont remizy OSP w Zalesiu, w tym ze środków funduszu sołeckiego 
w Zalesiu 2.000 zł),
•  w dz. 757, rozdz. 75702, w § 8010 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł 
(prowizje od kredytów) natomiast zmniejsza się w § 8110 o kwotę 30.000 zł,
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• w dz. 851, rozdz. 85195 zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000 zł,
• w dz.852, rozdz. 85295, § 3110 zwiększa się wydatki o kwotę 6.450 zł na 
realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
• w dz. 900, rozdz. 90003, § 4300  zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł,
• w dz. 900, rozdz. 90095 w § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł 
na wykonanie ogrodzenia wokół placu przy ul. Powstańców Wlkp. oraz 
w § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 14.800 zł na zakup donic 
kaskadowych, 
• w dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł 
(fundusz sołecki w Zimnowodzie),  zmniejsza w § 4210 o kwotę 2.500 zł 
(fundusz sołecki Zalesie 2.000 zł, 500 zł fundusz sołecki w Bruczkowie), 
• w dz.926, rozdz. 92601, § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.900 zł, 
a zwiększa w  dz.921, rozdz. 92109 o kwotę 6.400 zł na remont świetlicy 
w Bruczkowie (fundusz sołecki Bruczków).

Radny Andrzej Kubiak wnioskował o dofinansowanie remontu remizy OSP 
w Zalesiu w kwocie 7.000 zł.
Skarbnik wyjaśniła, że na remont remizy OSP w Zalesiu zwiększa się 
wydatki o kwotę 4.200 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w Zalesiu 
2.000 zł. Ponadto Skarbnik wyjaśniła, że w budżecie Gminy nie ma 
możliwości zwiększenia środków na dodatkowe wydatki bieżące.

Radny Leszek Dajewski proponował przesunięcie środków w ramach wydatków 
bieżących z innych zadań.

Burmistrz wyjaśnił, że na inne zadania w ramach wydatków bieżących są 
podpisane umowy i nie można wykonać żadnych przesunięć.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że proponował budowę 
nowej remizy przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu przed jej modernizacją i wniosek 
nie został uwzględniony.

Radny Marek Rożek zapytał gdzie jest planowane ustawienie donic 
kaskadowych, które zostaną zakupione.

Burmistrz wyjaśnił, że zakupione donice zostaną ustawione na Rynku 
w Borku Wlkp. 

Innych uwag nie zgłoszono.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu uchwały (za pozytywną opinią głosowało 
8 członków Komisji – nieobecna radna Róża Jędrosz).
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Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Radny Marek Rożek proponował rozważenie możliwości zatrudnienia w Miejsko 
– Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. Czesława  Ptaka– rzeźbiarza 
zamieszkałego na terenie naszej gminy. 

Burmistrz poinformował, że wniosek przekaże dyrektor MGOK. 

Następnie radny Romuald Gawroński zapytał kogo obowiązkiem jest utrzymanie 
czystości na ORLIKU w Borku Wlkp.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  wyjaśnił, że na placu zabaw oraz na 
boisku ORLIK w Borku Wlkp. czystość utrzymuje LKS „Wisła” Borek Wlkp.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w dzień bardzo często świecą lampy 
uliczne w mieście.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że w ostatnim okresie 
bardzo często zdarzały się awarie styczników, sprawa została zgłoszona do 
energetyki.

Radny Tadeusz Ratajczak wnioskował o założenie chodnika przy targowisku od 
strony pana Jańczaka. 

Burmistrz wyjaśnił, że sprawa zostanie rozpatrzona.

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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