
Protokół nr 37/2013 
z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 09 września 2013 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Przedstawiciel EEERGY POLSKA – Marcin Misiala oraz Marek Kot,
Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak,
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
Inspektor ds. inwestycji, dróg i remontów – Joanna Krajewska,
Inspektor ds. architektury i urbanistyki – Donata Drukarczyk,

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) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenngo gminy Borek Wlkp.

W tym punkcie przedstawiciel EEERGY POLSKA –  Marcin Misiala omówił 
oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko:
- popularność energetyki wiatrowej na świecie,
- warunki wietrzne,
- etapy prac,
- odległości od zabudowy,
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- wiatraki, a rolnictwo,
- korzyści dla mieszkańców,
- cyfrową mapę poziomu dźwięku w Borku Wlkp.,

Radny  Mieczysław Dębowiak  zapytał,  czy  na  terenie  gminy  Borek  Wlkp.  są
wytypowane grunty pod wiatraki.

Marcin Misiala wyjaśnił,  że na terenie gminy Borek Wlkp. jest planowane 21
wiatraków i rolnicy sami zgłaszali  się o przeprowadzenie na ich gruncie prób
wiatrowych i budowy wiatraków.

Następnie  Inspektor  ds.  Architektury  –  Donata  Drukarczyk  omówiła
poszczególne załączniki do projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że
projekt uchwały dotyczy nieruchomośći gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
grunt orny z możłiwością zabudowy.
Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zalesiu.

Uzasadnienie przedstawił  kierownik Referatu Ochrony Śordowiska informując,
że działka przeznaczona do sprzedaży będzie służyła na uzupełnienie działki
sąsiedniej.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

d) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  poinformował,  że  projekt  uchwały
dotyczy  sprzedaży  działaki  będącej  gruntem  ornym  usytuowanym  obok
wysypiska śmieci. Do chwili obecnej grunt ten jest dzierżawiony.
Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

e) zmiany uchwały Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej  Borku Wlkp.
z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Gostyńskiego.
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Inspektor ds. inwestycji, dróg i remontów – Joanna Krajewska poinformowała, że
projekt uchwały dotyczy udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej dla Powiatu
Gostyńskiego  w  kwocie  32  214,54  zł  na  dofinansowanie  przebudowy  drogi
powiatowej w miejscowości Siedmiorogów II.
Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna (za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 
6  członków Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu,  1  wstrzymał  się  od
głosowania, nikt nie był przeciwny).

f) przyjęcia  od  Powiatu  Gostyńskiego  zadań  w  zakresie  zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014.

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  przedstawiła  Inspektor  Joanna  Krajewska
infomrując,  że  na  podstawie  w/w  projektu  uchwały  Rada  wyrazi  zgodę  na
przejęcie od Powiatu zadań w zakresie odśnieżania dróg powiatowychna terenie
naszej gminy. Zadanie to zostanie sfinansowane ze srodków otrzymanych 
z Powiatu w wysokości proporcjonalnej do długości dróg.

Radny Mieczysław Dębowiak zapytał, czy do tej pory wykonawcy tego zadania
byli zadowoleni.

Burmistrz wyjaśnił, że nie było żadnych uwag.

Radny  Michał  Dopierała  zapytał,  czy  wzrośnie  stawka  za  wykonywanie  w/w
usługi w związku ze zwyżką cen paliw.

Inspektor Joanna Krajewska wyjasniła, że nie będzie podwyżki cen za wykonanie
usługi odśnieżania. Ponadto dodała, że odśnieżać będą tylko ci, którym będzie 
odpowiadała cena.

Innych uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania uczniom 
Stypendium Burmistrza za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach 
artystycznych.

Inspektor  ds.  oświaty  –  Tomasz  Marszałek  poinformował,  że  mając  na
uwadze zgłaszane wcześniej postulaty, w uchwale nr V/23/2011 Rady Miejskiej
Borku Wlkp. z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania uczniom
Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za osiągnięcia w nauce, sporcie 
i dziedzinach artystycznych postanowiono wprowadzić następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 postanowiono doprecyzować, kto może ubiegać się o stypendium 
i  dokonano  zmiany  zapisu  poprzez  uściślenie,  że  może  być  to  uczeń  który
reprezentuje  szkołę  lub  stowarzyszenie  i  inną  organizację  współpracującą  z
gminą  Borek  Wlkp.  i  został  laureatem  lub  finalistą  konkursów  i  olimpiad
przedmiotowych,  sportowych  i  artystycznych  na  szczeblu  co  najmniej
wojewódzkim a także posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania 
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a  nie  jak  wcześniej  dobrą.  Zmiana  ma  na  celu  uściślić  fakt,  że  uczeń  który
otrzymuje  stypendium  z  tego  tytułu  reprezentował  swoją  szkołę  lub  inną
organizację  do  której  należy,  co  jednocześnie  podkreśla  także  fakt
reprezentowania gminy. 

2) w § 4 ust. 3 zmieniono termin składania wniosków na czternaście dni od dnia
zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  Zmiana  terminu
pozwoli placówkom na swobodne dokonanie analizy przedkładanych wniosków 
i przedłożenie do opinii radzie pedagogicznej.  
Wobec innych sugestii postanowiono nie wprowadzać zmian. 

Mając na uwadze powyższe zmiany podjęcie przedmiotowej uchwały jest 
w pełni uzasadnione.
Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu 
Samorządowym “Pod Dębem” w Karolewie prowadzonym przez Gminę 
Borek Wlkp.

Inspektor  ds.  oświaty  poinformował,  że  usługi  świadczone  przez
publiczne  przedszkole  prowadzone  przez  Gminę  Borek  Wlkp.  w  zakresie
podstawy  programowej  określonej  w rozporządzeniu  MEN z  dnia  23  grudnia
2008  r.  w  sprawie  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół są realizowane bezpłatnie w
wymiarze 5 godzin dziennie. Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty  opłaty  za  świadczenia  prowadzonych  przez  gminę  przedszkoli
publicznych ustala  rada gminy w zakresie,  w jakim świadczenia  te  wychodzą
poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
Wychowanie przedszkolne  obejmuje  się  dzieci  w wieku 3-6 lat.  Wychowanie
przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 
W związku z nowelizacją przepisów ustawy o systemie oświaty gmina będzie
otrzymywać dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli bez względu na ilość
godzin  przebywania  dziecka.  Wobec  takiego  stanu  rzeczy  postanawia  się
zmniejszyć wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkole
realizowane w zakresie i w wymiarze przekraczającym podstawy programowe na
kwotę: za świadczenia dla dzieci do 9 godz. pobytu w przedszkolu – w wysokości
0,80  zł  za  każdą  rozpoczęta  godzinę.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę  podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.
Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2013 – 2021.
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Skarbnik  Gminy   poinformowała,  że  zmiany  w  WPF  dotyczą  uaktualnienia
dochodów  i  wydatków  z  budżetem  na  2013  rok,  zmniejszeniem  planu
zaciągniętych  pożyczek  w  2013  roku  co  skutkuje  zmniejszeniem  stanem
zadłużenia na koniec 2013 roku o132.294 zł. Ponadto zmniejszenie bieżących
wydatków  wpłynęło  bardzo  korzystnie  na  wskaźnik  planowanej  łącznej
wpłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2014 roku.

Wyjaśniła także, że w przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadania takie jak
remont świetlicy w Koszkowie.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

j) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, przedstawiając
następujące zmiany:
- po stronie dochodów:

 Dz. 900,  rozdz. 90002, § 0490 zmniejsza się dochody o kwotę 74.000 zł
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-po stronie wydatków:
 dz.010, rozdz. 01095, § 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł,

które były przeznaczone na wykup gruntu,
 dz. 600, rozdz. 60014, § 6300 zwiększa się dotację celową  na pomoc fi-

nansową dla Powiatu Gostyńskiego o kwotę 12.300 zł na „Przebudowę
drogi 
w Siedmiorogowie Drugim”, 

 w rozdz. 60016 zwiększa się wydatki na: Przebudowę drogi dojazdowej
do gruntów rolnych na odcinku Skokówko-Jeżewo 246.700 zł,

- zmniejsza się wydatki na zadaniach: 
 1.  Budowa drogi  wraz z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  osiedlu  Powstańców

Wlkp. w Borku Wlkp. o kwotę 71.700 zł,
2. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku 
   Skoków –Skokówko o kwotę 19.594 zł.
3. Przebudowę drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego
przy ul. Droga Lisia- 40.000 zł,

 dz.757,  rozdz.  75702,  dokonuje  się  zmniejszenia  wydatków  o  kwotę
152.000 zł (środki zaplanowane na prowizje od kredytów i na odsetki od
zaciągniętych pożyczek i kredytów),

  dz.900, rozdz. 90002, § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 164.000 zł,
natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł na objęcie udziałów
ZGO Jarocin,

 rozdz. 90004, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł na zakup
usług pozostałych (Fundusz sołecki).
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 rozdz.  90095,  §  6050  zmniejsza  się  wydatki  inwestycyjne  o  kwotę
31.000 zł (budowa placu zabaw w Karolewie z zagospodarowaniem tere-
nu),

 dz.921, rozdz. 92109 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Re-
mont świetlicy wiejskiej w Koszkowie (zadanie to będzie współfinanso-
wane 
z udziałem środków UE).

W ramach fundusz sołeckiego zmniejsza się wydatki w dz.900, rozdz. 92109, 
§ 4270 o kwotę 2.000 zł a zwiększa w § 4210 – 500 zł, w rozdz. 92105, § 4210-
500 zł,  w rozdz. 90004, § 4300 o kwotę 1.000 zł.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna

k) utworzenia  samorządowego  zakładu  budżetowego  o  nazwie  „Centrum
Integracji Społecznej” i nadania mu Statutu.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Centra Integracji Społecznej realizują zadania 
z  zakresu  reintegracji  zawodowej  i  społecznej,  co  stanowi  aktywną  formę
przeciwdziałania  marginalizacji  społecznej  i  zawodowej  osób  długotrwale
bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dotkniętych
innymi dysfunkcjami społecznymi . Tego typu jednostka ma do spełnienia ważną
funkcję w systemie polityki społecznej poprzez realizację swoich zadań, stanowi
uzupełnienie  działań  takich  jednostek  jak  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,
Powiatowy  Urząd  Pracy,  Ośrodek  Terapii  Uzależnień  oraz  organizacji
pozarządowych.
Na  terenie  gminy  Borek  Wlkp.  w  chwili  obecnej  ok.  10  %  mieszkańców
pozostaje zagrożonych wykluczeniem społecznym z w/w powodów.
Mając  powyższe na uwadze, przeciwdziałając dalszej marginalizacji  tej grupy
osób,  powołanie Centrum Integracji Społecznej jest  zasadne.

Burmistrz poinformował, że powstaną nowe miejsca pracy, siedziba CIS będzie
w Zimnowodzie.

Radny Mieczysław Dębowiak zapytał,  czy  cały budynek będzie  przeznaczony
pod potrzeby CIS.

Burmistrz wyjaśnił, że cały budynek w Zimnowodzie zostanie wyremontowany,
natomiast świetlica pozostanie na potrzeby mieszkańców. 

Innych pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna.

Ad.5. Wolne głosy i wnioski.
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W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił następujące pisma:
1. Stowarzyszenia Rekreacyjno- Sportowego Zalew Jeżewo w sprawie nazwania

drogi Jeżewo – Niedźwiady „Traktem Stanisława Rzepki”.
Przewodniczący  Rady  proponował  zapoznać  się  ze  sprawą  i  przygotować
stosowny projekt uchwały.
2. Polskiego  Związku  Działkowców  „Stokrotka”  w  Borku  Wlkp.  w  sprawie

wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVIII/161/2013 Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. z dnia 07.02.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Borek Wlkp. dotyczącej zastąpienia w punkcie 2i
słowa „od 01 marca” słowami „od 01 maja”.

Przewodniczący  Rady  przekazał  w/w pismo  Kierownikowi  Referatu  Ochrony
Środowiska  do  rozpatrzenia  możliwości   uregulowania  zmiany  deklaracji
(wprowadzenia korekty).
3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Leśny 

z prośbą o udzielenie informacji w formie ankiety nt. ochrony przyrody 
w Lasach Państwowych.

W tej sprawie Przewodniczący Rady wnioskował o zorganizowanie odrębnego
posiedzenia Komisji.

Ad.6. 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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