
Protokół nr 35/2013 
z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 17 czerwca 2013 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej (nieobecny radny Andrzej 
Kubiak).
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Inspektor Urzędu Miejskiego – Stefan Szymczak.
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) przejęcia  nieruchomości  gruntowej  od  Polskich  Kolei  Państwowych
Spółka Akcyjna. 

Inspektor – Stefan Szymczak poinformował, że działki stanowiące numery
geodezyjne 66/1, 68/2 i 68/5 położone w Borku Wielkopolskim stanowią drogę
publiczną  stanowiącą  dojazd  do  dworca  PKP  oraz  towarzyszącą   substancji
mieszkaniowej. Działki te stanowią drogę łączącą drogę powiatową prowadzącą 
z  Jeżewa  do  Borku  Wlkp.  z  drogą  gminną  stanowiącą  ul.  Powstańców
Wielkopolskich.  Przejęcie  drogi  na  własność  Gminy  poprawi  infrastrukturę
drogową  oraz  zapewni  dojazd  do  gruntów  stanowiących  własność  wspólnot
mieszkaniowych, dworca PKP oraz do Betoniarni.  W celu uregulowania stanu
prawnego celowe jest przejęcie tej drogi na własność Gminy. 
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Po czym Przewodniczący Komisji zapytał czy radni mają pytania do w/w 
projektu. 

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

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

W tym punkcie Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminy za
rok 2012.
Nikt z radnych w tym temacie głosu nie zabrał.

Następnie  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu
Gminy Borek Wlkp. za rok 2012.

Również w tym temacie nikt z obecnych głosu nie zabrał.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna

c) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2012.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do w/w projektu uchwały.

d) zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany.
Zmiany  planu dochodów dotyczą:

  dz. 600, rozdz. 60016, § 2710 zwiększa się  dochody o kwotę 28.425 zł
z  tytułu  pomocy  finansowej  otrzymanej  z  Powiatu  Gostyńskiego  na
utrzymanie przejętych odcinków dróg,

  dz.  756,  rozdz.  75615  dokonuje  się  aktualizacji  przypisu  podatku
rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych,

   dz.852,  rozdz.  85212,  85213  dokonuje  się  zmian  w  planie  dotacji
celowych,

  dz. 853, rozdz. 85395, § 2440 zwiększa się dochody o kwotę 285.322 zł
z  tytułu  dotacji   otrzymanej  ze  środków  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  działalność  Zakładu
Aktywności Zawodowej,

  dz. 921, rozdz. 92109, § 6208 zmniejsza się dochody o kwotę 4.440 zł z
tytułu dotacji ze środków europejskich.
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Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
 dz.600, rozdz. 60016, zwiększa się wydatki  o kwotę 30.155 zł, w tym na

utrzymanie przejętych dróg o kwotę 28.425 zł oraz na zadanie inwesty-
cyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na
odcinku Skoków –Skokówko” o kwotę 1.730 zł,

 dz.710, rozdz.71004 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.400 zł , zwiększa  
się wydatki w rozdz.75023 o kwotę 3.400 zł na zakup oprogramowania  
e-Gmina,

 dz.754, rozdz. 75412 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu
zabezpieczenia środków  na badania okresowe strażaków,

 dz.801, rozdz.80101, 80103 zmniejsza się wydatki o kwotę 21.410 zł,
 dz. 852, 85212, 85213, 85219 dokonuje się przesunięć między 

paragrafami 
w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenia społeczne za osoby 
pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na szkolenia i podróże 
służbowe pracowników, 

 dz.853, rozdz.85395  zwiększa się dotację podmiotową dla samorządo-
wego zakładu budżetowego (ZAZ) o kwotę 285.322 zł,

 dz.900, rozdz. 90002, dokonuje się przesunięć między paragrafami w 
celu zabezpieczenia środków na szkolenia i podróże służbowe pracowni-
ków oraz 
w rozdz. 90015 na zakup usług pozostałych (konserwacja urządzeń 
oświetlenia ulicznego),

 dz. 921, rozdz. 92109 zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym 
„Remont świetlicy wiejskiej w Skokowie” o  ogólną kwotę 6.170 zł.

Zwiększa się rezerwę ogólną  o kwotę 21.410 zł. Po dokonanych zmianach 
rezerwa ogólna wynosi 77.341 zł, w tym 
- ogólna w wysokości  25.341 zł.
- celowa w wysokości 52.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego.

Uwag nie zgłoszono.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Radna Anna Marcinkowska zapytała, czy firma, która wygrała przetarg na odbiór 
odpadów komunalnych na terenie naszej gminy zapewni od 1 lipca br. kosze na 
odpady.
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Burmistrz wyjaśnił, że w najbliższych dniach Gmina uruchomi punkt sprzedaży 
koszy na odpady oraz worki do segregacji.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 18 czerwca br 
Burmistrz pojedzie do Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, celem 
przeprowadzenia rozmów w sprawie wykupu gruntów w Karolewie od Agencji. 
Ponadto Przewodniczący Rady wnioskował, aby Burmistrz przypomniał 
pracownikom Agencji Nieruchomości Rolnych o konieczności utrzymania 
czystości i porządku na swoich gruntach.

Burmistrz stwierdził, że temat porządku i czystości na pewno będzie poruszony.

Radny Romuald Gawroński wnioskował o odtworzenie rowu od pana Szafraniaka
do pana Szwałka przy ul. Lisia Droga w Borku Wlkp..

Burmistrz wyjaśnił, że sprawa odtworzenia rowu jest już uzgodniona, Gmina 
pokrywa koszt kopania rowu, natomiast mieszkańcy ul. Lisia Droga zapewnią 
wywóz ziemi. 

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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