
Protokół nr 32/2013 
z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 18 marca 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) udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

Burmistrz poinformował, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) gminy,
związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
mogą  sobie  wzajemnie  bądź  innym  jednostkom  samorządu  terytorialnego
udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Opracowanie koncepcji rozwoju tras rowerowych na terenie gminy Borek Wlkp. 
i  powiatu  gostyńskiego  ułatwi  w  przyszłości  budowę  szlaków  i  ścieżek
rowerowych oraz pozyskanie środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej
w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Realizacją przedmiotowego projektu
zainteresowane są wszystkie samorządy gminne z terenu powiatu gostyńskiego.
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W celu właściwej realizacji naszego wspólnego projektu, proponuje się podjąć
przez  rady  gmin  uchwały  o  udzieleniu  pomocy  finansowej  Powiatowi
Gostyńskiemu  oraz  zawrzeć  porozumienie  o  partnerstwie  z  wszystkimi
zainteresowanymi. Każdy z samorządów zobowiązuje się do przekazania kwoty 
3000  zł  na  przygotowanie  przedmiotowej  koncepcji.  Następnie  samorząd
powiatu,  w  imieniu  wszystkich  gmin,  podpisze  umowę  z  podmiotem,  który
zajmie się sporządzeniem niezbędnej dokumentacji projektowej.
Planuje się również powołać zespół do spraw zarządzania projektem, złożony 
z  przedstawicieli  gmin  i  powiatu.  Jego  zadaniem  będzie  konsultowanie,
koordynacja  i  monitoring  prac  oraz  bieżące  realizowanie  zadań  w  ramach
projektu.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

b) programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.

     Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  Mirosław  Twardowski
poinformował, że Zgodnie z treścią art. 11a znowelizowanej ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.  Nr 106, poz.  1002, ze
zmianami.) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca
program opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania  bezdomności
zwierząt.
Projekt programu zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt. 1-3 w/w ustawy został 
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu, Gostyńskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „NOE” oraz dzierżawców lub zarządców 
obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Przyjęcie programu ma na celu zapewnienie właściwej opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami, złagodzenie uciążliwości związanych  z bytowaniem bezpańskich 
zwierząt na terenie gminy oraz poprawę warunków bezpieczeństwa 
mieszkańców.

Przewodniczący Rady zapytał czy zmienił się koszt utrzymania zwierząt 
w Schronisku Henrykowo.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że w budżecie Gminy na rok 
bieżący jest zaplanowana kwota w wysokości 25 tyś zł. Płatność jest dokonywana
w zależności od ilości przekazywanych do schroniska psów, średnio miesięcznie 
wynosi od 2 do 2,5 tys zł.

Innych pytań  nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 10 
członków Komisji.
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c) przejęcia nieruchomości  gruntowej od Agencji  Nieruchomości  Rolnych
Oddział Terenowy w Poznaniu (działki Nr 30/6, 30/7).

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały 
dotyczy wydzielonych działek położonych w Skokówku wchodzących w skład 
pobocza drogi gminnej. Przejęcie działek na własność Gminy poprawi 
infrastrukturę drogową oraz ureguluje stan prawny nieruchomości.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

d) przejęcia nieruchomości  gruntowej od Agencji  Nieruchomości  Rolnych
Oddział Terenowy w Poznaniu (działki Nr 62/10, 65/3).

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały 
dotyczy działek położonych w Skokówku, stanowią one drogi towarzyszące 
substancji mieszkaniowej. Działki te stanowią połączenie z działką Nr 64, która 
stanowi drogę, której właścicielem jest Gmina Borek Wlkp. Przejęcie dróg na 
własności Gminy poprawi infrastrukturę drogową oraz zapewni dojazd do 
gruntów stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, oraz do działek 
stanowiących aktualnie własność Agencji Nieruchomości Rolnych, a po 
sprzedaży tych gruntów mogą powstać nowi właściciele. W celu uregulowania 
stanu prawnego celowe jest przejęcie tych dróg na własność Gminy.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

e) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości
na terenie gminy Borek Wlkp. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował, że na wniosek prezesa 
oraz mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Karolewie opracowano 
następujące zmiany do Regulaminu:
1) odpady zmieszane w przypadku budynków wielorodzinnych należy gromadzić
w  kontenerach  lub  pojemnikach.  Dopuszcza  się  korzystanie  z  jednego
pojemnika/konterera przez kilku właścicieli jedynie wtedy,  gdy jego pojemność
będzie dostosowana do liczby mieszkańców,
2)  do  zbierania  odpadów komunalnych  zbieranych  selektywnie  dopuszcza  się
stosowanie worków okreś1onych w pkt 1 Regulaminu,
3) jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona w budynku zamieszkałym
przez osobę prowadzącą tę działalność, będzie uwzględniana w deklaracji 
o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  dla
nieruchomości zamieszkałej.

Str.3 /7



Radny Leszek Dajewski zapytał jak będzie naliczana opłata za odpady 
komunalne przy działalności gospodarczej, gdzie osoby zatrudnione tylko 
odbierają sprzęt i wyjeżdżają do prac w teren, poza budynek.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że w takim wypadku należy 
złożyć stosowne oświadczenie.

Innych pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

f) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany po stronie dochodów dotyczą:
dz. 010, rozdz. 01010, § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

104.367  zł  z  tytułu  zwrotu  środków  po  rozliczeniu  VAT,  w  §  6208
zmniejsza się dochody o kwotę 168.084 zł z tytułu dotacji celowej w ramach
programów  finansowanych  z  udziałem  środków  europejskich  (dotyczy
realizacji  zadania  Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości
Bruczków),
dz. 600, rozdz. 60016, § 6207 – zwiększa się dochody o kwotę 358.985 zł 
z tytułu zwrotu środków na realizację zadania Budowa z przebudową drogi
gminnej  od  drogi  wojewódzkiej  nr  438  (od  ul.  Koźmińskiej)  do  drogi
powiatowej P4965,
dz.756, rozdz. 75615, § 0310 - zmniejsza się dochody o kwotę 200.000 zł  
z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
dz. 758, rozdz. 75801, § 2920 – zwiększa się dochody o kwotę 119.160zł 
z tytułu subwencji ogólnej,
dz.852 dokonuje się przesunięć miedzy rozdziałami o kwotę 1.000 zł,
dz.900, rozdz. 90095, § 0970 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
57.582 zł z tytułu zwrotu środków po rozliczeniu VAT, w § 6208 zmniejsza
się dochody o kwotę 5.238 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich.
Po dokonanych zmianach, dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 266.772
zł i wynoszą 26.228.449 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
w dz. 010, rozdz. 01008, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 5.651 zł na
partycypacje w kosztach utrzymania Pogony,
w dz. 630, rozdz. 63095, § 271 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł –
dotacja  celowa  na  dofinansowanie  opracowania  koncepcji  rozwoju  tras
rowerowych, 
 w dz. 600, rozdz. 60016, § 4270, zwiększa się wydatki o kwotę 40.777 zł 

na bieżące remonty dróg gminnych,
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 w § 6050  zwiększa się wydatki o kwotę 114.000 zł na zadanie 
Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-
rowerowego przy ul. Droga Lisia,

 w dz.750, rozdz. 75022 oraz w rozdziale 75095, w § 3030 zwiększa się 
wydatki o łączną kwotę 39.994 zł - wzrost wysokości diety z tytułu 
odbywanej podróży  służbowych dla radnych oraz sołtysów,

 w dz. 754, rozdz. 75412, 75414, 75421 dokonuje się przesunięć miedzy 
rozdziałami i paragrafami zabezpieczając środki na zakup materiałów 
i energie dla OSP,

 dz.801, rozdz.80146, § 4300, 441, 4700 dokonuje się przesunięć miedzy 
paragrafami,

 w dz.852, rozdz.85206, 85219  dokonuje się przesunięć miedzy działami 
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

 w dz.853, rozdz. 85395, § 6010, 6020 dokonuje się przesunięć miedzy 
paragrafami, 
w § 4430 zwiększa się wydatki i kwotę 50 zł – różne opłaty i składki,

 dz.900, rozdz. 90002, § 4210, 4300 dokonuje się przesunięć między 
paragrafami, w rozdz. 90003,§ 4210, 4300 dokonuje się przesunięć między
paragrafami (fundusz sołecki), rozdz. 90015, § 4260 zwiększa się wydatki 
o kwotę 60.000 zł, na zakup energii,

 dz. 921, rozdz. 92109, § 4270, 4300 dokonuje się przesunięć między 
paragrafami (fundusz sołecki)

 dz.926, rozdz. 92601,§ 4260 zwiększa się wydatki o kwotę 3.300 zł na 
zakup energii elektrycznej.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 266.772 zł
i wynoszą 25.074.191 zł.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

Uwag nie zgłoszono.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie głos zabrała radna Anna Marcinkowska, która zapytała dlaczego 
radni nie mieli wcześniej wglądu w mapki dotyczących  zmian organizacji ruchu 
drogowego w Borku Wlkp. 

Burmistrz  poinformował,  że  mapa  dotycząca  zmiany  organizacji  ruchu  po
opracowaniu  była  udostępniona  na stronie  internatowej  miasta  i  gminy  Borek
Wlkp.  i  każdy  mógł  się  zapoznać  z  proponowanymi  zmianami.  Ponadto
Burmistrz  poinformował,  że  zmiany  były  omawiane  już  wcześniej  na
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posiedzeniach Komisji Rady, gdzie mówiono, że samochody ciężarowe nie będą
miały prawa wjazdu do miasta.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał protest mieszkańców wsi Skoków 
dotyczący zamknięcia drogi powiatowej oraz  prowadzenia ciężkiego sprzętu 
drogami wsi Skoków, pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że miasto jest obciążone bardzo ciężkim 
transportem i uważa, że Rada Miejska w związku z wniesionymi uwagami 
sprawę powinna szczegółowo przeanalizować  i wypracować odpowiednie 
stanowisko.

Burmistrz poinformował, że jaką decyzję Rada Miejska podejmie taką wykona.

Radny Michał Dopierała uważa, że niedopuszczalne jest aby rolnik ze Skokowa
chcąc dojechać ciągnikiem po nawóz lub paszę do AGRO MRÓZ czy SKR 
w Borku Wlkp. musiał jechać przez Bruczków, Leonów, Cielmice nadrabiając 10
km. Ponadto radny wnioskował o udostępnienie przejazdu ciężkim sprzętem ze
Skokowa  do  Borku  Wlkp.  ulicą  przy  Klasztorze  na  ul.  Zdzież,  dalej  drogą
„procesyjną” do ul. Koźmińskiej.

Radny Romuald Gawroński poparł stanowisko przedmówcy.

Radny Marek Rożek stwierdził, że wcześniejsza intencja Rady Miejskiej była 
taka aby odciążyć ul. Zdzieską w Borku Wlkp. i przekształcić ją w „deptak”. 
Radny proponował ustawienie znaku „zakazu wjazdu Tirów” na ul. Zdzieską.

Radny Leszek Dajewski wnioskował o odpowiednie oznakowanie ruchu 
tranzytowego.

Podsumowując dyskusję na posiedzeniu, 9 członków Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu głosowało, aby na moście przy Klasztorze ustawić 
znak „nośność do 20 ton”.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pismo Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Karolewie w sprawie dzierżawy pojemników na odpady 
komunalne oraz udzielenia upustu w opłacie z tytułu wywozu odpadów 
komunalnych osobom samotnym, rolnikom oraz kombatantom wojennym.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska proponował poznanie w praktyce 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi i ewentualne wprowadzanie 
poprawek w terminie późniejszym.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał czy jakaś gmina w powiecie gostyńskim ma
niższe opłaty niż Gmina Borek Wlkp. 
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Burmistrz wyjaśnił, że tylko jedna gmina ma niższe opłaty tj. Nowe Miasto.

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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