
Protokół nr 24/2012 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

odbytego w dniu 16 sierpnia 2012 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Burmistrz – Marian Jańczak,  
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
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) likwidacji  Liceum  Profilowanego  przy  Zespole  Szkół  im.  Powstańców 

Wielkopolskich w Borku Wlkp.

Inspektor ds. Oświaty – Tomasz Marszałek wyjaśnił, że zgodnie z art. 59 
ust 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkoła publiczna może 
być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po 
zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej 
szkole  publicznej  tego  samego  typu.  Organ  prowadzący  jest  obowiązany,  co 
najmniej  na  6  miesięcy  przed  terminem  likwidacji,  zawiadomić  o  zamiarze 
likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty.
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Na skutek niżu demograficznego maleje liczba absolwentów gimnazjów. 
W  Liceum  Profilowanym  w  Borku  Wlkp.  zaprzestano  naboru  lub  z  braku 
kandydatów nie otwierano nowych oddziałów od 1 września 2008 r. Ponadto 
w  związku  z  reformą  szkół  ponadgimnazjalnych  rozpoczynającą  się  od  roku 
szkolnego 2012/13 w systemie oświaty od 1 września 2015 r. nie będzie liceów 
profilowanych.
Obecnie szkoła nie prowadzi działalności dydaktycznej, opiekuńczej 
i wychowawczej. Ostatni uczniowie ukończyli ją w roku szkolnym 2009/10.

Uwag nie zgłoszono.

b) przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
w  Borku  Wlkp.  w  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w  Borku 
Wlkp.,  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  im.  Powstańców 
Wielkopolskich  w  Borku  Wlkp.  prowadzonego  przez  Gminę  Borek 
Wielkopolski.

Inspektor ds. Oświaty – Tomasz Marszałek wyjaśnił, że zgodnie z art. 8 
ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych  innych  ustaw  organ  prowadzący  może  przekształcić  uzupełniające 
liceum ogólnokształcące  w  liceum ogólnokształcące  dla  dorosłych,  w  którym 
prowadzi  się  klasy  dotychczasowych  szkół  aż  do  czasu  likwidacji  tych  klas 
zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1-3 ww. ustawy.
Kandydatami  do nowego typu szkół  mogą  być absolwenci  zasadniczej  szkoły 
zawodowej od roku 2015/2016 absolwenci tych szkół przyjmowani będą do klasy 
drugiej) oraz w niektórych przypadkach absolwenci gimnazjum.
W związku z przekształceniem szkół nie wystąpią koszty towarzyszące.

 Uwag nie zgłoszono.

c) przekształcenia  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  w  Borku  Wlkp., 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 
w Borku Wlkp. prowadzonej przez Gminę Borek Wielkopolski.

Inspektor ds. Oświaty – Tomasz Marszałek wyjaśnił, że zgodnie z art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych  innych  ustaw  z  dniem  1  września  2012  r.  przekształca  się 
dotychczasową  Zasadniczą  Szkołę  Zawodową  w  Borku  Wlkp.  o  okresie 
nauczania krótszym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową 
w  Borku  Wlkp.,  których  ukończenie  umożliwia  uzyskanie  dyplomu 
potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  po  zdaniu  egzaminów 
potwierdzających  kwalifikacje  w  danym zawodzie,  a  także  dalsze  kształcenie 
począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Uczniowie 

Str.2 /6



drugiej  klasy  dotychczasowej  dwuletniej  zasadniczej  szkoły  zawodowej 
kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.
W związku z przekształceniem szkół nie wystąpią koszty towarzyszące.

Uwag nie zgłoszono.

d) Wieloletniego  Programu  Gospodarowania  Mieszkaniowym  Zasobem 
Gminy Borek Wlkp. na lata 2012-2016.

Inspektor ds. Ewidencji podmiotów gospodarczych i mienia komunalnego – 
Wiesława Andrzejczak wyjaśniła, że obowiązek podjęcia uchwały w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przez 
Radę gminy wynika z art.21 ust.1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego. Zgodnie z art. 21 ust.1 powołanej ustawy, wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na 
co najmniej pięć kolejnych lat.  

Uwag nie zgłoszono.

e) zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

Inspektor ds. Inwestycji, dróg i remontów – Joanna Krajewska wyjaśniła, że 
droga powiatowa Skokówko – Jeżewo od km 0+000 do km 2+278 (2278 metrów)
Oraz odcinek drogi powiatowej Niedźwiady – Granica Powiatu – Jeżewo  od km 
5+305 do km 8+712 (3407 metrów) nie spełniają kryteriów dróg powiatowych 
w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Drogi te nie 
stanowią  połączenia  miasta  będącego  siedzibą  powiatu  z  siedzibą  gminy,  ani 
siedzib gmin między sobą, posiadają natomiast znaczenie lokalne 
i stanowią uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. 

Wobec  powyższego  wskazane  byłoby  zaliczyć  przedmiotowe  drogi  do 
kategorii dróg gminnych.

Burmistrz dodał, że stan tych dróg ma wielkie znaczenie dla wizerunku Gminy 
Borek Wlkp. w związku z odbywającymi się różnymi imprezami nad zalewem 
Jeżewo. Wobec powyższego wskazane byłoby zaliczyć przedmiotowe drogi do 
kategorii dróg gminnych, a następnie czynić starania o ich modernizację.

Radny Zbigniew Maturski poinformował, że w miejscowości Celestynów jest 
również droga zaliczana do kategorii dróg powiatowych.

Burmistrz poinformował, że wszystkich dróg powiatowych na terenie naszej 
gminy nie możemy przejmować.
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Radny Michał Dopierała zapytał, czy jest szansa uzyskania dofinansowania do 
modernizacji tych dróg.

Inspektor – Joanna Krajewska wyjaśniła, że na pokrycie kosztów utrzymania 
Gmina otrzyma 4 tyś zł rocznie do każdego przejętego km drogi, natomiast
kiedy Gmina będzie zarządcą tych dróg ma możliwość otrzymania 
dofinansowania. 

Radna Róża Jęrdosz poparła sprawę modernizacji drogi do zalewu Jeżewo.

Radny Mieczysław Dębowiak zapytał co z działalnością rekreacyjną przy 
zalewie.
Burmistrz wyjaśnił, że przez okres 10 lat nie mogliśmy wykorzystywać tego 
terenu do celów rekreacyjnych, a obecnie Gmina przygotowuję się do tego 
poprzez przejęcie i modernizację dróg do zalewu.

Innych uwag nie zgłoszono.

f) wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  w  trybie 
bezprzetargowym.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski 
poinformował, że na podst. art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości 
i  porządku  w  gminach  są  tworzone  punkty  selektywnego  zbierania  odpadów 
komunalnych. 
Na  podstawie  Porozumienia  Międzygminnego,  Gmina  Jarocin  już  wcześniej 
starała się o uzyskanie odpowiednich decyzji potrzebnych do budowy Punktów 
Gromadzenia  Odpadów  Problemowych  (punktów  selektywnego  zbierania 
odpadów komunalnych) wskazując „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. 
w Jarocinie jako inwestora. Uzyskane decyzje wskazują lokalizację Punktu. Jest 
nim działka 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski.

Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę należy uznać za celową 
i uzasadnioną.

Radny  –  Marek  Rożek  prosił  o  wyjaśnienie  jakie  odpady  problemowe  będą 
składane na wskazanej działce.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 
mieszkańcy  będą  mogli  oddać  na  gratowisko  sprzęt  AGD,  RTV,  odpady 
wielkogabarytowe, opakowania po środkach chemicznych  itp.

Radny Tadeusz Ratajczak zapytał kto będzie zarządca tego gratowiska.
Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski 
poinformował,  że  będzie  to  osoba  opłacana  przez  „Zakład  Gospodarki 
Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie z siedziba w Witaszyczkach.

Str.4 /6



Innych uwag nie zgłoszono.

g) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  terenie 
położonym  w  rejonie  ulicy  Jaraczewskiej  w  Borku  Wlkp.  –  „Osiedle 
Jaraczewska”.

Inspektor  ds.  planowania  przestrzennego  –  Donata  Drukarczyk  wyjaśniła,  że 
uchwała w tej  sprawie była podjęta w 2010 roku, jednak ze względu na brak 
zgody Ministra Rolnictwa na odrolnienie gruntów rolnych położonych w obrębie 
Skoków,  Wojewoda  Wielkopolski  uchylił  uchwałę.   Obecnie  wskazany  grunt 
uzyskał zgodę na odrolnienie. W związku z powyższym przygotowano projekt 
uchwały.

Radny Marek Rożek zapytał czy nabywca działki będzie ponosił koszty z tytułu 
odrolnienia.
Inspektor  ds.  planowania  przestrzennego  poinformowała,  że  nabywca  będzie 
musiał ponieść koszty odrolnienia gruntu.

Innych uwag nie zgłoszono.

h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2012.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany po stronie dochodów dotyczą:
•  dz. 800, rozdz. 80110, § 2701 zwiększa się  dochody o kwotę 2.000 zł 

otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskich na dopłatę 
do wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego,

•  dz. 853, rozdz. 85395, § 2009 zwiększa się dochody o kwotę 15.399 zł z 
tytułu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Pracy.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
• Dz.700, rozdz.70005  zwiększa  się wydatki w § 4270 o kwotę 6.000 zł 

na zakup usług remontowych (remont budynku przy ul Rynek 13).
• Dz.801, rozdz.80110, § 4010 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł na 

realizacje programu YOUNGSTER (dopłata do wynagrodzenia 
nauczycieli języka angielskiego),

• Dz.852, rozdz.85295  zmniejsza się wydatki w   paragrafach 4117, 4119, 
4127, 4129 o ogólną kwotę 2.233 zł, natomiast większa w paragrafach 
4177 i 4179 
o kwotę 2.233 zł( środki związane). 

z realizacją projektu systemowego pt. „Uśpiony potencjał” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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•  Dz.900, rozdz. 900956, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł 
na zakup usług pozostałych (usługi związane z opieką nad bezpańskimi 
psami).

•  Dz.758, rozdz. 75818, § 4810 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 
6.399 zł. 
Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 72.448 zł, rezerwa celowa na zarzą-
dzanie kryzysowe 50.000 zł.

Radny  Romuald  Gawroński  zapytał  dlaczego  zwiększamy  środki  na  usługi 
związane z opieką nad bezpańskimi psami.

Skarbnik wyjaśniła, że są to środki dla Zakładu Usług Komunalnych 
w Borku Wlkp. na usługę związaną z wyłapywaniem i transportem bezpańskich 
psów.

Radna Róża Jędrosz zapytała w jakich szkołach jest planowana dopłata do 
wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego.

Skarbnik wyjaśniła, że w Zespole Szkół w Zimnowodzie oraz Zespole Szkół 
w Borku Wlkp. 

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Radny Leszek Dajewski zapytał kiedy będzie dopuszczona do ruchu 
drogowego nowowybudowana droga w Borku Wlkp.

Burmistrz poinformował, że po odbiorze technicznym droga zostanie zgłoszona 
do nadzoru budowlanego i po tym odbiorze zostanie przekazana do ruchu. 
W obecnym okresie jest opracowywany projekt ruchu drogowego 
z uwzględnieniem tejże drogi.

Innych uwag 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 
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