
Protokół nr 33/2013 
z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 15 kwietnia 2013 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej. 
Nieobecny radny Przemysław Madzia.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak,
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska.
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) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2012,
Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak zapytał czy radni mają pytania do 
w/w sprawozdania. 
Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2012,

Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak zapytał czy radni mają pytania do 
w/w sprawozdania. 
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Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

Opinia Komisji: pozytywna za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 10 
członków Komisji.

c) zmiany uchwały Nr XXX/175/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
13 marca 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Borek Wlkp. na lata 2013-2021.

Skarbnik Gminy przedstawiła Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

dotyczą:

  aktualizacji planu dochodów i wydatków w 

tym wydatków majątkowych,

  aktualizacji długu (kredytów i pożyczek), 

spłaty rat kapitałowych w latach 2013, 2017-

2018.

W 2012 roku planowano zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 

1.005.381zł, zaciągnięto 865.392,20 zł.

Zadłużenie Gminy Borek Wlkp. z tytułu pożyczek i kredytów  na koniec 2012 

roku zmniejszyło się o kwotę 139.988,80 zł i wyniosło 12.198.101,06 zł. 

Wskutek wprowadzonych zmian zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek 

i kredytów na koniec 2013 planowane jest w wysokości 12.053.832 zł.

 Wprowadzono wolne środki z 2012 roku w wysokości 100.513 zł.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

d) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Skarbnik Gminy poinformowała, Zmiany po stronie dochodów dotyczą:
  rozdz. 60016, § 6300 zwiększa się dochody o kwotę 187.500 zł z tytułu 

dotacji celowej otrzymanej Urzędu Marszałkowskiego na 
dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
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 dz.600, rozdz. 60016, § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 289.987 zł 
na zadania inwestycyjne tj. na : 

1. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skokówko-
Jeżewo  104.500 zł,
2. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku 
   Skoków –Skokówko 103.000 zł.
3. Przebudowę drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego 
przy ul. Droga Lisia 82.487 zł,

  dz.750, rozdz. 75095, dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami o 
kwotę 2.500 zł,

  dz. 851, rozdz. 85154, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 8.015 zł 
(środki, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi i narkomani w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu w 2012 - z wolnych środków).

  dz.757, rozdz. 75702, dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami o 
kwotę 12.420 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 25.372.193 zł.
Nadwyżka budżetu wynosi 1.043.756 zł.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie radny Marek Rożek poinformował, że grupa ekologów – 
mieszkańców naszej gminy wnioskowała aby nie naruszać środowiska przy 
budowie drogi Skokówko – Jeżewo.

Radna Barbara Wawrzyniak poparła stanowisko przedmówcy. 

Burmistrz poinformował, że będzie budowany dywanik asfaltowy o szerokości 
3 m, czyli krzewy po obu stronach drogi nie będą wycinane. Burmistrz dodał 
także, że od Jeżewa w kierunku „Zalewu Jeżewo” nie będzie drogi asfaltowej, 
ponieważ szybko jeżdżące samochody płoszyłyby  zwierzęta leśne.

Zdaniem radnego Michała Dopierały droga ta powinna być „wymiarowa”, 
ponieważ przy szerokości drogi 3 m będzie problem z wyminięciem się 
pojazdów.

Burmistrz wyjaśnił, że w takim przypadku będą budowane miejsca do minięcia 
się pojazdów.  

Innych uwag nie zgłoszono.
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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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