
Protokół nr 38/2013 
z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 21 października 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,
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
Inspektor ds. architektury i urbanistyki – Donata Drukarczyk,
Inspektor ds. oświaty - Tomasz Marszałek,
Inspektor ds. wymiarów, podatków i opłat – Joanna Pruszkowska,
Redaktor gazety Życie Gostynia – Agata Fajczyk. 
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) obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę 
do naliczania podatku rolnego w  2014 roku na terenie gminy 
Borek Wlkp.
Inspektor – Joanna Pruszkowska wyjaśniła, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy 

o podatku rolnym Prezes GUS ogłosił średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy – 2014 w kwocie 69,28 zł
za 1 kwintal żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku rolnego.
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Wobec trudnej sytuacji finansowej mieszkańców proponuje się obniżyć podstawę
podatku  rolnego  na  2014  r.  do  kwoty  60,00  zł  za  1  kwintal,  jednocześnie
pozostawiając ją na poziomie stawki z 2013r.

Radny Michał Dopierała proponował, aby jako podstawę do naliczania podatku
rolnego przyjąć kwotę 55 zł lub odsunąć w/w projekt uchwały do rozpatrzenia na
późniejszej sesji Rady Miejskiej, aby porównać z innymi gminami.

Radny Romuald Gawroński poinformował, że wszystkie podatki wzrastają o 5%, 
to dlaczego podatek rolny ma być zmniejszony o 10%.

Następnie Burmistrz poinformował, że obniżenie podatku rolnego skutkuje 
obniżeniem subwencji dla Gminy, wobec powyższego wnioskował do Rady 
o przyjęcie 60,00 zł jako podstawy do obliczania podatku rolnego.

Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak prosił członków Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu o przegłosowanie wniosku Burmistrza.
Za stawką 60,- zł głosowało 6 członków Komisji, 3 radnych wstrzymało się od 
głosowania, 1 radny był przeciwny.
Po czym Przewodniczący Komisji stwierdził, że w związku z tym, że większość 
członków Komisji wypowiedziało się za stawką 60,-zł, wniosek radnego 
o obniżenie do kwoty 55,- zł nie będzie głosowany. 
 
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.

Inspektor Donata Drukarczyk wyjaśniła, że przystępuje się do sporządzenia 
zmiany Studium w obrębie geodezyjnym Zalesie, który dotyczy przeznaczenia 
obszaru objętego zmianą na rolniczą przestrzeń produkcyjną.

Uwag nie zgłoszono.
Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 8 członków Komisji, 2 radnych 
wstrzymało się od głosowania.

c) nadania nazwy ulicy na terenie miasta Borek Wlkp.

Inspektor Donata Drukarczyk wyjaśniła, że w związku z nowymi podziałami 
nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i wybudowanie  domów na nowo
powstałych działkach na terenie miasta Borek Wlkp., zaistniała potrzeba 
wprowadzenia nowej nazwy ulicy. Nową nazwę wprowadza się dla drogi 
istniejącej, przy której powstały nowe budynki mieszkalne jednorodzinne. 
Proponowana nazwa nawiązuje do istniejącej ul. Powstańców Wielkopolskich 
oraz uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Powstańców
Wielkopolskich”. Nazwę ul. Ignacego Talarczyka wprowadza się w celu 
uczczenia pamięci uczestnika Powstania Wielkopolskiego.
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Radny Marek Rożek proponował nazwać Osiedle Powstańców Wielkopolskich.
Inspektor Donata Drukarczyk wyjaśniła, że będzie w tym rejonie pięć odrębnych 
dróg, w/w jest główną ulicą. Inspektor dodała także, że pozostałym ulicom Gmina
nie może nadać nazw ponieważ nie jest właścicielem gruntu.
Innych uwag nie zgłoszono. 
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu prosił 
członków tejże Komisji o przegłosowanie nadania nazwy ul. Ignacego 
Talarczyka.
Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 9 członków Komisji, 1 radny 
wstrzymał się od głosowania.

d) określenia stawek podatku od nieruchomości.

Inspektor  Joanna  Pruszkowska  wyjaśniła,  że  w  przedstawionym  projekcie
uchwały stawki podatku wzrastają o 5 %, co podyktowane jest wzrostem inflacji
oraz cen. W związku z tym do budżetu gminy w 2014 r. wpłynie o 85 316,00 zł
więcej w porównaniu do 2013 roku.

Stawki podatku od nieruchomości, które uległy zmianie:

lp. Nazwa Stawka 2013 Stawka 2014

1. Grunty  pod  działalność
gospodarczą.

0,66 zł 0,69 zł

2. Grunty  pod  jeziorami,  zajętych
na  zbiorniki  wodne  retencyjne
lub elektrowni wodnych.

4,33 zł 4,55 zł

3. Grunty  pozostałe,  w  tym  zajęte
na  prowadzenie  odpłatnej
statutowej  działalności  pożytku
publicznego  oraz  organizacje
pożytku publicznego 

0,17 zł 0,18 zł

4. Budynki  związane  z
prowadzeniem  działalności
gospodarczej  oraz  od budynków
mieszkalnych  lub  ich  części
zajętych  na  prowadzenie
działalności gospodarczej.

16,50 zł 17,33 zł

5. Budynki  zajęte  na  prowadzenie
działalności  gospodarczej  w
zakresie  obrotu  kwalifikowanym
materiałem siewnym.

9,90 zł 10,40 zł
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6. Budynki  zajęte  na  prowadzenie
działalności  gospodarczej  w
zakresie   udzielenia  świadczeń
zdrowotnych.

4,40 zł 4,62 zł

Przewodniczący Rady zapytał jakie są zaległości w płatnościach podatku od 
nieruchomości za 2012 rok. 
Skarbnik Gminy przedstawiła zaległości na dzień 31.12.2012r.:
- od osób fizycznych – 120.056,- zł
- od osób prawnych  –  222 313,- zł

Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 8 członków Komisji, 2 radnych 
wstrzymało się od głosowania.

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej 
w Bolesławowie.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił,
że  w/w  działka  stanowi  rów  melioracyjny  służący  do  odprowadzenia  wód
powierzchniowych oraz z urządzeń melioracyjnych. Usytuowana jest 
w sąsiedztwie z drogą  dojazdową do Zakładu Aktywizacji Zawodowej oraz 
z  przyległą  działką  stanowiącą  grunt  orny,  który jest  własnością  Pana Piotra
Szymczaka.  Po  przejęciu  tej  działki  przez  Gminę,  Zakład  Aktywizacji
Zawodowej w Leonowie  planuje sąsiadujący odcinek rowu skanalizować 
i pobudować miejsca postojowe dla samochodów.  

Uwag nie zgłoszono.
Opinia pozytywna.

f) zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem 
„Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Inspektor – Tomasz Marszałek poinformował, że został złożony przez
Gminę  Borek  Wielkopolski  wniosek  o  dofinansowanie  projektu  pt.
„Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski” 
 ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013,  Priorytet  IX
„Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach”,  Działanie  9.1
„Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług
edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.1
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej. 
W  związku  z  tym  został  zakwalifikowany  do  dofinansowania.  Obecnie  jest
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składana dokumentacja do podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w  Poznaniu  i  jednym  z  wymaganych  załączników  jest  w/w  uchwała
zatwierdzająca projekt współfinansowany z EFS.
Wartość projektu wynosi 2.137.823,53 zł i jest współfinansowany 
z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w wysokości  1.817.150,00  zł.  Kwota
320.673,53 zł stanowi wkład własny niepieniężny Beneficjenta.
Programem ma być objęte 90 dzieci w wieku od 3 do 4 lat, z terenu gminy 
Borek Wlkp.

Radny Marek Rożek zapytał czy wystarczy dzieci do w/w programu.
Burmistrz wyjaśnił, że na terenie gminy zamieszkuje ponad 100 dzieci, które na 
koniec sierpnia br nie uczęszczały do przedszkola.

Radna Róża Jędrosz zapytała czy mogą uczęszczać również dzieci z Brześnicy.

Inspektor Tomasz Marszałek wyjaśnił, że do przedszkola mogą być zapisane 
tylko dzieci zamieszkujące na  terenie gminy Borek Wlkp. 

Innych pytań nie zgłoszono.
Opinia: pozytywna.

g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe           
odprowadzanie ścieków.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski
poinformował,  że  projekt  uchwały  został  przygotowany  na  wniosek  z  dnia
08.10.2013 roku Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Karolewie o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Ceny i stawki zawarte w taryfach zostały skalkulowane na podstawie 
niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta 
i gminy Borek Wlkp. 
W taryfach uwzględniono wzrost cen materiałów, usług, nośników energii, paliw,
podatków, opłat za szczególne korzystanie ze środowiska, wzrost płacy 
minimalnej oraz pochodnych wynagrodzeń w roku obowiązywania nowych taryf.

Rok 2013 Rok 2014 Zmiana w %

1. Cena za 1 m3 dostarczonej 
wody ze zbiorowych 
urządzeń wodociągowych dla
gospodarstw domowych 
i podmiotów gospodarczych  

2,68 zł 2,88 zł 7,46
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2. Cena za 1 m3 
wprowadzonych ścieków do 
zbiorowych urządzeń 
kanalizacyjnych - ścieki 
komunalne

4,80 zł 5,06 zł 5,42

3. Cena podstawowa za ścieki 
przemysłowe 

4,80 zł 5,06 zł 5,42

4. opłata abonamentowa 1,74 zł 2,42 zł 39,08

Radny Romuald Gawroński zapytał co składa się na opłatę abonamentową.

Burmistrz wyjaśnił, że na koszt abonamentu składa się koszt utrzymania osoby 
odczytującej liczniki za pobór wody, koszt obsługi biurowej przy wystawianiu 
faktur oraz koszt montowania liczników.

Radny Leszek Dajewski uważa, że stawki za wodę już i tak są wysokie, część 
osób nie płaci rachunków. Radny dodał, że płace kształtują się na tym samym 
poziomie i wnioskował o nie podwyższanie opłat za wodę i odprowadzanie 
ścieków. Radny uważa, że należy się dobrze przyjrzeć kosztom, a na pewno 
można by było obniżyć ceny wody.

Radny Marek Rożek stwierdził, że Rada nie ma wpływu na ustalenie opłaty za 
wodę i odprowadzane ścieki, tylko Burmistrz ma prawo kontrolować działalność 
Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Burmistrz poinformował, że ceny wody nie są wysokie, można przyjrzeć się 
cenom wody w okolicznych gminach. Ponadto stwierdził, że Borecki Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Karolewie wykonuje bardzo dużo 
drogich inwestycji np. budowa wodociągu do Osówca i Liża. 

Innych pytań nie zgłoszono
Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 7 członków Komisji, 3 wstrzymało 
się od głosowania.

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 
2013 – 2021.

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do zmian WPF.
Uwag nie zgłoszono.
Opinia pozytywna.

i) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy informując, że 
zmiany po stronie dochodów dotyczą:
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 Dz. 700,  rozdz. 70005, § 0770 oraz § 0780 zmniejsza się dochody 
majątkowe 
o kwotę 700.000 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
 dz.010, rozdz. 01010, § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł, 

które były przeznaczone na opracowanie dokumentacji dot. budowy 
wodociągu Jawory-Liż, 

- rozdz. 01030, § 2850 dokonuje się aktualizacji wpłat na rzecz izb rolniczych,
 dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 3.400 zł oraz doko-

nuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków 
na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Po-
wstańców Wlkp. 
z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.

 dz.700, rozdz. 70005, § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 28.000 zł,
 dz. 750, rozdz. 75023, 75095 zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000 zł,
 dz. 754, rozdz. 75412 dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami  oraz 

zwiększa wydatki w celu zabezpieczenia środków na energię,
 dz.757, rozdz. 75702, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 

80.000 zł 
    (środki zaplanowane  na odsetki od zaciągniętych pożyczek i 
kredytów),

 dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104 zmniejsza się wydatki o kwotę 
104.564 zł oraz 
     dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia 
środków na wydatki 
      osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, 

- w rozdz. 80110 - gimnazja- zwiększa się wydatki o kwotę 3.930 zł, 
- w rozdz. 80113 -  zwiększa się wydatki związane z dowozem uczniów do szkół 
o kwotę 54.500 zł, 
- w rozdz.. 80120-licea ogólnokształcące- zwiększa się wydatki o kwotę 8.910 zł,
- w rozdz. 80130- szkoły zawodowe- zmniejsza się wydatki o kwotę 23.080 zł.
- w rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- dokonuje się 
przesunięć między paragrafami,
- w rozdz. 80148 stołówki szkolne zmniejsza się wydatki o kwotę 14.240 zł,
- w rozdz. 80195 - pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 34.050 zł 
(dopłaty wyżywienia uczniów),
dz. 851, rozdz. 85195 zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000 zł,
dz.854, rozdz. 85401 – świetlice szkolne- zwiększa się wydatki o kwotę 14.080 

zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- rozdz.85412- zmniejsza się wydatki o kwotę 2.160 zł,
 dz.900, rozdz. 90015, dokonuje się przesunięć  miedzy paragrafami 
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- rozdz. 90095 zmniejsza się wydatki o kwotę 700.543 zł (środki zaplanowano na 
realizację zadania: Budowa wodnego placu zabaw w Karolewie z 
zagospodarowaniem terenu),

 dz.921, rozdz. 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 9.870 zł w tym na 
zakup energii 8.000,00 zł,

- rozdz. 92120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł,
Dz. 926, rozdz. 92601  zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł oraz dokonuje 

przesunięć miedzy paragrafami.

W ramach fundusz sołeckiego zwiększa się wydatki w dz. 600, rozdz. 60016, § 
4210, 4270 ,4300 o łączną kwotę 4.500,00 zł, zmniejsza się zakupy inwestycyjne 
o kwotę 1.600 zł. 
- w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 4.570 zł, 
- w rozdz. 92109, §  zwiększa w § 4210 – 550 zł, zmniejsza w § 4300 o kwotę 
400  zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.720 zł 
- dz. 926, rozdz. 92601 , § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł .
- dz. 754, rozdz. 75412 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 300 zł.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia: pozytywna.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Radny  Michał  Dopierała  zapytał,  czy  będzie  dokończona  droga  w Skokowie.
Następnie  wnioskował  o  wyrównanie  poboczy  przy  drodze  ze  Skokowa  do
Klasztoru w Borku Wlkp.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  nie  utwardzona  droga  (200m)  jest  własnością  Gminy
Jaraczewo, z którą są prowadzone rozmowy o dokończenie inwestycji.
Ponadto  Burmistrz  wyjaśnił,  że  w  budżecie  na  przyszły  rok  zostaną
zabezpieczone środki na wyrównanie poboczy.

Następnie  radny  Mieczysław  Kowalski  zwrócił  uwagę,  że  firma  odbierająca
odpady  komunalne  nie  wywiązuje  się  z  umowy,  ponieważ  śmieci  nie  są
odbierane co trzy tygodnie. 

Burmistrz wyjaśnił, że odbierająca odpady komunalne z terenu gminy 
Borek  Wlkp.  wykonuje  to  zadanie  po  bardzo  niskiej  cenie,  jednak  Burmistrz
zapewnił  o  tym  iż  zostanie  zdyscyplinowana  do  przestrzegania  warunków
umowy.

Radna Róża Jędrosz zwróciła uwagę, że po odebraniu odpadów segregowanych
firma nie zostawiała nowych worków na odpady.
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że nie nadążano z produkcją
worków do  selektywnej  zbiórki  odpadów,  jednak  obecnie  wszyscy  otrzymują
worki.

Radny Andrzej Kubiak wnioskował o łatanie dziur na drogach gminnych.

Burmistrz  poinformował,  że  ma  zapewnienie,  iż  nie  ma  dziur  na  drogach
gminnych.  

Radny  Mieczysław  Kowalski  stwierdził,  że  w  drodze  na  ulicy  Szkolnej  jest
dziura. 

Radna Róża Jędrosz poinformowała, że w porze wieczornej na drodze 
z Koszkowa do Wycisłowa przechodzi dużo dzików. Radna zapytała, co można
zrobić aby zwiększyć bezpieczeństwo na w/w drodze.

Burmistrz  stwierdził,  że  można  ustawić  znak  ostrzegawczy,  jednak każdy  ma
obowiązek jechać z bezpieczna prędkością.

Radny Mieczysław Dębowiak zapytał od kiedy będzie czynne gratowisko.

Burmistrz wyjaśnił, że gratowisko jest wybudowane, tylko musi być odbiór na
użytkowanie.

Radny Marek Rożek zapytał kiedy będzie przejęta droga przy PKP.
Burmistrz poinformował, że w dniu 24 października br. będzie podpisanie aktu
notarialnego na przejęcie w/w drogi przez Gminę.

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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