
Protokół nr 31/2013 
z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 04 lutego 2013 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak,
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 projektów uchwał. 
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 projektów uchwał.

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

Inspektor  ds.  architektury  Donata  Drukarczyk  wyjaśniła,  że  Wojewoda
Wielkopolski pismem z dnia 12 grudnia 2012r. orzekł nieważność uchwały nr
XXIII/123/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na terenie położonym w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp.  – „Osiedle
Jaraczewska” ze względu na istotne naruszenie prawa, polegające na tym, że dla
terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  oznaczonych  symbolami
„1MN” i  2  „MN”,  zawartych w § 4 ust.  2  lit.  a)  i  b)  uchwały,  dopuszczono
lokalizację budynków mieszkalnych wolnostojących, budynków gospodarczych  
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i  garaży  nie  wyznaczając  zarazem  wysokości  projektowanej  zabudowy  dla
garaży, czym naruszono przepisy art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu 
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  oraz  §  4  pkt  6  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W projekcie planu uwzględniono wysokość garażu.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

b) przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Borek Wlkp.”

Tadeusz Waltrowski reprezentujący firmę WALTA  ze Śmigla przedstawił 
merytoryczną podstawę opracowania w/w założeń.
 
Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Borek Wlkp. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Mirosław Twardowski poinformował, 
że w związku z uwagami nadzoru Wojewody Wielkopolskiego należy przyjąć 
nowy Regulamin.

Radny Leszek Dajewski stwierdził, że określenie limitu zbierania odpadów 
segregowanych jest niesprawiedliwe. 

Przewodniczący Rady proponował aby rozważyć wprowadzenie poprawki 
dotyczącej zmiany wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 
Przewodniczący Rady uważa, że jeżeli w rodzinie jest pięć i więcej dzieci należy 
te osoby zwolnić z opłaty.

Innych uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  Mirosław  Twardowski
poinformował, że w uchwale Nr XXVI/147/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
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z  dnia  06  grudnia  2012  roku  w  w/w  sprawie  wprowadza  się  tylko  zmianę
dotyczącą  częstotliwości  odbioru  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych. 

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

e) zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Mirosław Twardowski poinformował,
że we wzorze deklaracji zmieniono termin składania deklaracji przez właścicieli
nieruchomości z dnia 15 lutego 2013 roku na 15 kwietnia 2013 roku.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Skarbnik Gminy wyjaśniła,  że w uchwale Nr XXVII/154/2012 Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 
2013 zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 
w wysokości 1.130.000 zł.
Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy.
Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 9 lit. C ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym do wyłącznych kompetencji rady gminy należy wyrażenie zgody na 
zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
W tej sytuacji podjęcie uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

g) 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  250.000  zł  z   Banku  Gospodarstwa
Krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozbudowa,
przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie”.
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Spłata  pożyczki  nastąpi  w  roku  2014  z  pomocy  udzielonej  przez  Samorząd
Województwa Wielkopolskiego w wysokości 250.000 zł.
Zgodnie z  obowiązującymi przepisami  Gmina Borek Wlkp. złoży wniosek do
Banku  Gospodarstwa  Krajowego  o  pożyczkę  na  wyprzedzające  finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany po stronie dochodów  dotyczą:
- dz. 852, rozdział 85295, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 41.200 zł  
z  tytułu  dotacji  celowej  z  przeznaczeniem  na  realizację  programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dz. 852, rozdz. 85212, § 0830 zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000 zł, 
a zwiększa w rozdz. 85228 , § 0830 o kwotę 12.000 zł. 
Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 25.961.677 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
 dział 852, rozdział 85295, § 3110 zwiększa się wydatki o kwotę 41.200 zł
na wypłatę świadczeń społecznych
 dział 801, rozdział 80110, § 4040 zmniejsza się wydatki o kwotę 6.106 zł, 
a  zwiększa  w  §  4119,  4129,  4171,  41790  o  łączną  kwotę  6.106  zł
(zabezpieczenie  środków  na  wynagrodzenia  dla  nauczyciela  języka
angielskiego – program „YOUNGSTER PLUS”),
 dział 801, rozdział 80120, § 4040, 3240 dokonuje się przesunięć miedzy
paragrafami,
 dział  926,  rozdz.  92601,§  4260,  4210  dokonuje  się  przesunięć  miedzy
paragrafami o kwotę 3.300 zł,
 dział 921, rozdział 92109 , § 4260, 4210 dokonuje się przesunięć miedzy
paragrafami o kwotę 3.300 zł,
 dział 926, rozdział 926010, § 4170, 4110 dokonuje się przesunięć miedzy
paragrafami o kwotę 150 zł.
 Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 24.807.419 zł.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

Uwag nie zgłoszono.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.
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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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