
Protokół nr 26/2012 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

odbytego w dniu 5 listopada 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, 
Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. – Justyna Chojnacka,
Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – Marlena Kowalska,
Inspektor ds. Promocji Gminy, Wydawnictw, Współdziałania i Kontaktów – 
Alicja Łopatka,
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) nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. 

Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy w Borku Wlkp. poinformowała, że 
uchwalony w 2001 roku Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek 
Wlkp. wymaga dostosowania do zmian w przepisach prawa wydanych 
po dniu jego uchwalenia, w związku z tym zasadnym jest podjęcie niniejszej 
uchwały.

Str.1 /8



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

b) nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Borku Wlkp.  

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. poinformowała 
również, że uchwalony w 2001 roku Statut wymaga dostosowania do zmian 
w przepisach prawa wydanych po dniu jego uchwalenia, w związku z tym 
zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

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

c) Rocznego Programu Współpracy Gminy Borek Wlkp. z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3  ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Inspektor  ds.  promocji  Gminy,  Wydawnictw,  Współdziałania  i  Kontaktów  – 
Alicja Łopatka poinformowała, że powyższy Program jest uchwalany corocznie 
na rok budżetowy.

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

d) przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski 
poinformował,  że  postanawia  się  kwotę   14.000  zł  pozostającą  w dyspozycji 
Gminy  Borek  Wlkp.  z  tytułu  umorzenia  pożyczki  wynikającej  z  umowy  nr 
18/U/400/383 z dnia 08.06.2009r., udzielonej na przedsięwzięcie pn.:” Zmiana 
systemu ogrzewania z pieców kaflowych  na piec z  wykorzystaniem biomasy 
(drewno) w ramach zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku szkoły na 
Zakład  Aktywności  Zawodowej  z  dobudową  szybu  windowego  oraz  budową 
bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie”, przeznaczyć w roku 2013 na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Powstańców Wlkp. 
w ramach zadania pn.:  „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na 
osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.”.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna
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e) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę 
do naliczania podatku rolnego na 2013 rok na terenie gminy Borek Wlkp.

Burmistrz poinformował, że średnia cena skupu żyta, będąca podstawą obliczenia 
podatku rolnego na 2013r., określona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS 
z dnia 19 października 2012r. wynosi 75,86 zł za 1 dt. Proponuje się obniżyć 
tę cenę z kwoty 75,86 zł do kwoty 60 zł.
Stawki podatku rolnego wynosić będą:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – 150 zł za 1 ha przeliczeniowy 
2) dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 300 zł.
    

Radna Anna Marcinkowska wnioskowała o obniżenie stawki podatku rolnego do 
kwoty 50 zł.
Radny Michał Dopierała poparł wniosek przedmówczyni.

Przewodniczący Rady przedstawił stawki podatku uchwalone w ościennych 
Gminach, które wynoszą od 52 zł do 62 zł.

Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  przystępując  do  opracowania  projektu 
budżetu na 2013 rok przy stawce podatku rolnego 60 zł obniża się dochody 
w stosunku do planu z  roku 2012 kwotą 370 tys.  zł,  natomiast  obniżenie  do 
stawki  55  zł,  skutkuje  obniżeniem dochodów kwotą  585  tys.  zł,  a  obniżenie 
stawki do 50 zł w stosunku do planu z 2012 rok skutkuje obniżeniem dochodów 
w kwocie 719 tys. zł.
Ponadto Skarbnik Gminy wyjaśniła, że do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto 
jako podstawę do naliczania podatku rolnego stawkę 60 zł za 1dt, natomiast 
kwota 50 zł jest nie do przyjęcia.

Radny Marek Rożek zapytał czy był problem w bieżącym roku z płatnością 
podatku rolnego.

Burmistrz poinformował, że podatek rolny wpływał bez problemu.

Radny Mieczysław Kowalski zaproponował kwotę 55 zł jako podstawę do 
naliczania podatku rolnego.

Radny Marek Rożek zapytał w jaki sposób Gmina zabezpieczy deficyt przy 
obniżonym podatku.

Burmistrz wyjaśnił, że konieczne będą cięcia, np. od września dowożenie 
uczniów do szkół tylko zgodnie z przepisami (czyli dowożenie tylko powyżej 
3 km), oszczędności w oświetleniu ulicznym czy zimowym utrzymaniu dróg. 
Burmistrz dodał, że będą realizowane tylko te zadania na które zostały podpisane 
umowy, natomiast z pozostałych inwestycji Gmina będzie musiała zrezygnować.
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Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz Ratajczak prosił o przegłosowanie 
zgłoszonych propozycji:

1) 60 zł  - „za” głosowało 3 członków Komisji,
2) 55 zł – „za” głosowało 4 członków Komisji,
3) 50 zł – „za” głosował   1 członek   Komisji,
2 członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wstrzymało się od 
głosowania.

f) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego         
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013.

Inspektor ds. inwestycji, dróg i remontów UM – Joanna Krajewska wyjaśniła, że 
na  mocy  powyższej  uchwały  Rada  wyrazi  zgodę  na  przyjęcie  od  Powiatu 
Gostyńskiego zadań w zakresie utrzymania – odśnieżania dróg powiatowych na 
terenie gminy Borek Wlkp. w sezonie zimowym 2012/2013.
Zadania  te  zostaną  sfinansowane  ze  środków  otrzymanych  z  Powiatu 
Gostyńskiego,  w  wysokości  proporcjonalnej  do  długości  dróg  przejętych  do 
utrzymania.
Przyjęcie  zadania  nastąpi  na  mocy  porozumienia  zawartego  pomiędzy 
Burmistrzem  Borku  Wlkp.,  a  Zarządem  Powiatu  Gostyńskiego,  regulującego 
szczegółowe warunki realizacji zadań, oraz wzajemne rozliczenia finansowe.

Radny Romuald Gawroński zapytał kto decyduje o wyjeździe sprzętu w teren.

Inspektor ds. inwestycji, dróg i remontów UM poinformowała, że o wyjeździe 
sprzętu decyduje z porozumieniu z miną Prezes Boreckiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie.

Innych pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna.

g) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Strumiany).

Inspektor ds. inwestycji, dróg i remontów UM – Joanna Krajewska wyjaśniła, że 
udziela się w roku 2013 pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w kwocie 
200 000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4965P 
w miejscowości Strumiany.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Borek Wlkp., a Powiatem Gostyńskim.

Pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna.
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h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 
(Siedmiorogów II).

Inspektor ds. inwestycji, dróg i remontów UM – Joanna Krajewska wyjaśniła, że 
udziela się w roku 2013 pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w kwocie 
20  000  zł  na  dofinansowanie  przebudowy  drogi  powiatowej  w  miejscowości 
Siedmiorogów II.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Borek Wlkp., a Powiatem Gostyńskim.

Radny Romuald Gawroński zapytał czy środki z funduszu sołeckiego tego 
sołectwa zostały również przeznaczone na to zadanie.

Burmistrz wyjaśnił, że jest to droga powiatowa i bezpośrednio środki z funduszu 
sołeckiego nie mogą być przeznaczone na to zadanie, jednak w związku 
z budową tej drogi w 2014 roku fundusz sołecki pozostanie w budżecie Gminy. 

Innych pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna.

i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Celestynów).

Inspektor ds. inwestycji, dróg i remontów UM – Joanna Krajewska wyjaśniła, że 
udziela się w roku 2013 pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w kwocie 
30  000  zł  na  dofinansowanie  przebudowy  drogi  powiatowej  w  miejscowości 
Celestynów.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Borek Wlkp., a Powiatem Gostyńskim.

Radny Romuald Gawroński zapytał czy środki z funduszu sołeckiego tego 
sołectwa zostały również przeznaczone na to zadanie.

Burmistrz wyjaśnił, że tak jak na w/w zadanie środki z funduszu sołeckiego nie 
mogą być przeznaczone bezpośrednio na to zadanie, jednak w związku 
z budową tej drogi w 2012, 2013 i 2014 roku cała kwota funduszu sołeckiego 
pozostanie w budżecie Gminy. 

Innych pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna.

j) zmian budżetu i w budżecie na rok 2012.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany po stronie dochodów dotyczą:
• dz.  800,  rozdz.  80110,  §  2701  zwiększa  się    o  kwotę  4.210  zł  dochody 
otrzymane 
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z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskich na dopłatę do wynagrodzenia 
nauczycieli języka angielskiego,
• dz. 852, rozdz. 85206, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 4.927 zł z tytułu 
dotacji celowej,
• dz. 852, rozdz. 85212, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 60.000 zł z tytułu 
dotacji celowej,
• dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 11.000 zł z tytułu 
dotacji celowej,
• dz.852, rozdz. 85213 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 400 zł  z tytułu 
dotacji celowej,
• dz. 852, rozdz. 85295,§ 2030 zwiększa się dochody o kwotę 1.140 zł z tytułu 
dotacji celowej.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
• dz.750, rozdz. 75075 dokonuje się przesunięć środków (została podpisana 
umowa o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach 
działania  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW- operacja pt. 
„Moja miejscowość na portalu internetowym- internetowe kroniki wsi”), 
• Dz. 754, rozdz.75412 dokonuje się przesunięć między paragrafami zwiększając 
plan dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
(OSP),
•Dz.801, rozdz.80110, § 4171 zwiększa się wydatki o kwotę 4.210 zł na realiza-
cje programu YOUNGSTER (dopłata do wynagrodzenia nauczycieli języka an-
gielskiego) oraz  w rozdz. 80101, 80110, 80120, 80130 80148 dokonuje przesu-
nięć miedzy paragrafami,
• W dz. 852, rozdz. 85206  zwiększa się wydatki o kwotę 4.927 zł z tytułu dota-
cji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w ramach progra-
mu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”,
- w dz. 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na 
realizacje świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdz. 85213 zwiększa się wydatki o kwotę 400 zł z tytułu dotacji celowej 
z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- w rozdz. 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 11.000 zł z tytułu dotacji celowej 
przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- w dz. 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 1.140 zł z tytułu dotacji celowej 
przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”, 
- w dz.600, rozdz. 60016,  dz. 900, rozdz. 90003 oraz w dz.921, rozdz. 92109 
dokonuje się przesunięć środków w ramach funduszu sołeckiego. Po dokonanych 
zmianach plan funduszu sołeckiego jest przedstawiony w zał. Nr 5
W zał. Nr 6 dot. planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu 
budżetowego zwiększa się przychody o kwotę 157.525 zł, koszty o kwotę 
78.500zł oraz zmiany w stanie środków obrotowych na początek roku i na koniec 
roku.
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Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna 

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Radny Tomasz Szczepaniak zapytał czy jest planowane przełożenie „trylinki” na 
drodze w ul. Sienkiewicza.

Burmistrz wyjaśnił, że w roku 2011 były planowane środki na to zadanie 
w wysokości 70 tys. zł, jednak ze względu na zwiększone koszty zimowego 
utrzymania dróg pieniądze te zostały przeznaczone na odśnieżanie.

Następnie radny Tomasz Szczepaniak wnioskował o obniżenie krawężnika na 
ul. Rynek – przy Kredyt Bank oraz o obcięcie drzew na ul. Sienkiewicza, które 
wrastają w linie energetyczne.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 
sprawa obcięcia drzew zostanie przekazane do Zakładu Energetycznego.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał jakie Gmina poczyniła starania w związku 
ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że jest opracowywany projekt 
regulamin utrzymania czystości i porządku oraz pozostałe projekty. Dodał, że 
w najbliższym czasie radni otrzymają projekty do zapoznania.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek poinformował, że w tym temacie 
odbędą się posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Radny Leszek Dajewski wnioskował o usunięcie gałęzi wrastających w linie 
energetyczne w Karolewie przy bloku Nr 12. Zwrócił również uwagę, że na ulicy 
Głosiny pozapadały się studzienki kanalizacyjne.

Radny Romuald Gawroński wnioskował o przycięcie świerku w Karolewie przy 
posesji 22 i 23.

Radny Marek Rożek zwrócił uwagę, że przez kilka dni było bardzo niskie 
ciśnienie wody.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak zapytał, czy Komisja Oświaty rozpatrywała możliwość odbycia 
posiedzenia w temacie reorganizacji szkół.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego – Barbara Wawrzyniak poinformowała, że zostaną 
podjęte „kroki” w tym temacie. 

Następnie radny Mieczysław Dębowiak stwierdził, że propozycja reorganizacji 
szkół powinna wyjść od Burmistrza, a Rada będzie opiniować.

Burmistrz wyjaśnił, że swoje propozycje zmian w oświacie już przedstawił 
i więcej nie będzie się tym tematem zajmował.

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 
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