
Protokół nr 39/2013 
z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 25 listopada 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,
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Jolanta 
Majchrzak,
Inspektor ds.  Promocji Gminy, Wydawnictw, Współdziałania i Kontaktów – 
Alicja Łopatka,
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) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2014.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Jolanta Majchrzak
Poinformowała, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2014 rok określa sposób realizacji zadań własnych gminy 
wynikających z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Pełnomocnik  poinformowała  także,  że  dzięki  ankietom  (dane  ogólnopolskie)
przeprowadzonym wśród uczniów klas piątych szkół  podstawowych i  drugich
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gimnazjów uzyskano informacje, że młodzież najczęściej sięga po używki 
z braku pomysłów zagospodarowania sobie czasu, jako ucieczkę od problemów. 
Marihuana,  obok  alkoholu  i  papierosów,  staje  się  trzecim  pod  względem
popularności środkiem psychoaktywnym, traktowanym przez młodzież nie jako
narkotyk,  ale  „naturalne  zioło”.  Nowym,  bo  dotychczas  w  badaniach  nie
uchwyconym  zjawiskiem  jest  łączenie  marihuany  lub  tabletek  z  alkoholem.
Groźnym i można mieć obawy, że narastającym zjawiskiem jest palenie heroiny,
środka  o  bardzo  dużym potencjale  uzależniającym.  Policja  odnotowuje  coraz
częstsze  przypadki  celowego  używania  GHB  oraz  innych  substancji
chemicznych, określanych mianem „tabletki gwałtu”. 

Po czym zapytała czy członkowie Komisji mają uwagi do programów.

Uwag nie zgłoszono.
Za wydaniem pozytywnej opinii głosowali wszyscy członkowie Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

b) Rocznego Programu Współpracy Gminy Borek Wlkp. z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Inspektor – Alicja Łopatka poinformowała, że na podstawie art. 5a  ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie nakłada obowiązek na organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego uchwalenie, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,  roczny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3.
Roczny  program  współpracy  jest  uchwalany  do  dnia  30  listopada  roku
poprzedzającego okres obowiązywania programu.
W związku z powyższym podjecie uchwały należy uznać za zasadne.

Uwag nie zgłoszono.
Za wydaniem pozytywnej opinii głosowali wszyscy członkowie Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

c) przyjęcia  „Programu  profilaktyki  raka  szyjki  macicy  na  lata  2014  -
2018”,

Inspektor – Alicja Łopatka poinformowała, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy
z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym   zaspokajanie  zbiorowych
potrzeb wspólnoty, w tym również z zakresu ochrony zdrowia, należy do zadań
własnych gminy. Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków określa,  iż  do
zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń
opieki zdrowotnej należy m.in. Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów
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programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 
i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Przyjęcie programu pozwoli na obniżenie zachorowalności i umieralności 
z powodu raka szyjki macicy oraz innych chorób zależnych od wirusa HPV, 
a także podniesienie świadomość zdrowotną na temat zakażeń HPV. Szczepienia
przeciwko  wirusowi  HPV  znajdują  się  na  wykazie  szczepień  zalecanych  –
niefinansowanych  ze  środków  Ministra  Zdrowia.  W  związku  z  powyższym
podjecie uchwały należy uznać za zasadne.
Ponadto  Inspektor  –  Alicja  Łopatka  przedstawiła  sprawozdanie  z  realizacji
Programu  profilaktyki  raka  szyjki  macicy  na  lata  2009-2013,  stanowi  on
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Uwag nie zgłoszono.
Za wydaniem pozytywnej opinii głosowali wszyscy członkowie Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

d) wyrażenia  zgody  na  wniesienie  wkładu  pieniężnego  na  pokrycie
obejmowanych  przez  Gminę  Borek  Wlkp.  udziałów  w spółce  „Zakład
Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie z siedzibą 
w Witaszyczkach.

Burmistrz poinformował, że na podstawie w/w uchwały Rada wyrazi się zgodę na
wniesienie do „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą
w  Witaszyczkach  wkładu  pieniężnego  w  wysokości  90.000  zł  na  pokrycie
obejmowanych przez Gminę Borek Wlkp. udziałów w w/w Spółce.

Radny Michał Dopierała zapytał kto jest właścicielem gruntu pod gratowisko.
Burmistrz wyjaśnił, że Gmina jest właścicielem w/w gruntu.
Innych pytań nie zgłoszono.
Za wydaniem pozytywnej opinii głosowali wszyscy członkowie Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

e) zmian budżetu i w budżecie.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do w/w uchwały.
Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej.
Zmiany  planu dochodów dotyczą:

 dz. 800, rozdz. 80103, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 37.467 zł 
z  tytułu  dotacji  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  własnych  w
zakresie wychowania przedszkolnego,

 dz. 800, rozdz. 80104, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 25.668 z
tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego,

  dz. 800, rozdz. 80110, § 2701 zwiększa się dochody o kwotę 4.140 zł –
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskich na dopłatę do
wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego,
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  dz. 853, rozdz. 85395, § 2707 zwiększa się dochody o kwotę 496.750 zł
– środki na dofinansowanie Projektu „Przedszkolaki przyszłością Gminy 
Borek Wlkp.”

Po zmianach plan dochodów wynosi 27.665.743,10 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
 dz.700, rozdz. 70005, zwiększa się wydatki o kwotę 8.500 zł, w tym na 

remont budynku komunalnego o kwotę 3.500 zł oraz na zadanie 
inwestycyjne o kwotę 5.000 zł –Modernizacja lokalu użytkowego przy 
ul. Droga Lisia 1, utrzymanie przejętych dróg o kwotę 28.425 zł oraz na 
zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych nr 744039P na odcinku Skoków – Skokówko” o kwotę 1.730 zł,

 dz.750, rozdz.75023 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu 
zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników,

 dz.751, rozdz. 75101 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu
zabezpieczenia środków  na zakup materiałów,

 dz.801, rozdz. 80101, 80103, 80104 dokonuje się przesunięć miedzy 
paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń w rzodz.80101. Ponadto rozdz. 80103 oraz 
80104 na wynagrodzenia wprowadza się środki z tytułu dotacji, 
natomiast zmniejsza się wydatki ze środków własnych,

 Dz.801, rozdz.80110, § 4171 zwiększa się wydatki o kwotę 4.140 zł na 
realizacje programu YOUNGSTER (dopłata do wynagrodzenia 
nauczycieli języka angielskiego) oraz dokonuje się przesunięć miedzy 
paragrafami w rozdz. 80113, 80120, 80130, 80148,

 Dz.800, rozdz. 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 5.300 zł na 
wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług pozostałych (dopłata do
obiadów dzieci szkolnych),

 dz. 852, 85212, 85215, 85216, 85295  dokonuje się przesunięć między 
paragrafami w celu zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne 
oraz zakup materiałów,

  dz.853, rozdz.85395  zwiększa się wydatki o kwotę 496.750 zł związane

z realizacją Projektu „Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wlkp.”
  w dz.900, rozdz. 90002, dokonuje się przesunięć między paragrafami w 

celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń, zakup materiałów, szkolenia i podróże służbowe 
pracowników, 

 dz. 900, rozdz. 90004, dz. 921,rozdz. 92109 dokonuje się przesunięć 
między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego.

Zwiększa się rezerwę ogólną  o kwotę 22.000 zł. Po dokonanych zmianach 
rezerwa ogólna wynosi 94.383 zł, w tym 
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- ogólna w wysokości  42.383 zł,
- celowa w wysokości 52.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego.

Radny Michał Dopierała wnioskował  o wyjaśnienie zwiększenia wydatków 
o kwotę 13.500 zł. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki dotyczą remontu budynku komunalnego 
przy ul. Dworcowej oraz modernizacji lokalu przy ul. Droga Lisia 1.

Radny Marek Rożek zapytał na co zwiększono środki w ramach modernizacji 
lokalu użytkowego przy ul. Droga Lisia 1.
Burmistrz wyjaśnił, że do w/w lokalu zostanie przeniesiony Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. Dodał, że  należy tam wykonać 
generalny remont: wymianę okien, nowe posadzki, wymienić ogrzewanie.

Innych pytań nie zgłoszono.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Radny Romuald Gawroński zapytał kiedy zostanie opuszczone mieszkanie przy
miejskim boisku sportowym.

Burmistrz wyjaśnił, że prawdopodobnie w najbliższym czasie. Dodał również, że
lokal ten nie zostanie więcej wynajęty na mieszkanie.

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 

Str.5 /5


	Radny Michał Dopierała wnioskował o wyjaśnienie zwiększenia wydatków o kwotę 13.500 zł.
	Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki dotyczą remontu budynku komunalnego przy ul. Dworcowej oraz modernizacji lokalu przy ul. Droga Lisia 1.
	Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz Ratajczak zakończył posiedzenie.
	Wiesława Wójcik Tadeusz Ratajczak

