
Protokół nr 40/2013 
z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 9 grudnia 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,
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 i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu – Tadeusz Ratajczak, stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 10 
członków Komisji, co stanowi quorum przy którym Komisja może obradować. 

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) uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Borek  Wlkp.  na
lata 2014 – 2023.

b) uchwały budżetowej na rok 2014

Burmistrz Projekt przedstawił projekt budżetu na rok 2014.
Dochody budżetu w kwocie       25.420.182 zł,
1) dochody bieżące w kwocie    24.351.448 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 1.068.734 zł

Wydatki budżetu w kwocie         24.833.365 zł
1) wydatki bieżące w kwocie     22.967.878 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie  1.865.487 zł
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Ponadto Burmistrz przedstawił również planowane w 2014 roku inwestycje:
1) sfinansowanie drogi oraz ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Droga Lisia 

w Borku Wlkp.,
2) remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie,
3) budowa kortu tenisowego w Borku Wlkp. przy ul. Sportowej,
4) ogłoszenie przetargu na budowę hali widowiskowo – sportowej 

w Borku Wlkp. 
5) drogi współfinansowane z FOGR:
- dokończenie drogi od granicy z gminą Jaraczewo: Skoków - Skokówko, 
- Jeżewo -  od cmentarza do granicy lasu, 
- od drogi krajowej nr 12 do Strumian. 

Radny Marek Rożek zapytał czy w budżecie na 2014 rok zostały ujęte środki na
budowę drogi przy PKP w Borku Wlkp. Radny uważa, że wskazana droga jest
bardzo ważna dla odciążenia miasta, w związku z budową „Biedronki”.

Burmistrz wyjaśnił, że w/w droga została przejęta na własność Gminy dopiero po
15 listopada br., wobec powyższego w projekcie budżetu na 2014 rok nie zostały
ujęte środki na jej budowę. 

Radny Michał Dopierała zapytał, czy w projekcie budżetu zostały ujęte środki na
przeprowadzenie  rozgraniczenia  drogi  w  Skokowie  (zapłocie).  Ponadto  radny
wnioskował o odkrzaczenie drogi Skoków – Wojciechowo.

Burmistrz wyjaśnił, że środki na wymierzenie drogi w Skokowie są zaplanowane
w  projekcie  budżetu  na  2014  rok.  Ponadto  Burmistrz  dodał,  że  w  miarę
możliwości również będzie realizowane zadanie dot. odkrzaczania dróg.

Radny Tadeusz Ratajczak zapytał, czy są zabezpieczone środki na modernizację
drogi od MGOK w Borku Wlkp. do ul. Pogorzelskiej.

Skarbnik Gminy wyjaśniła,  że w WPF na 2018 rok są zaplanowane środki na
przebudowę drogi gminnej od ul. Powstańców do Pogorzelskiej. 

Radny Zbigniew Maturski wnioskował o utwardzenie tłuczniem drogi 
z Głoginina w kierunku lasu.

Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli jest to droga gminna, to zadanie to można wykonać
w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał ile Gminę będzie kosztowała budowa kortu
tenisowego  w Borku Wlkp.  oraz  jaki  zakres  prac  obejmuje  budowa drogi  na
Osiedlu Powstańców Wlkp. za 100 tys. zł.
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Burmistrz poinformował, że koszt całkowity budowy wynosić będzie 500 tys. zł,
natomiast  Gmina  finansuje  w wysokości  50%.  Ponadto  wyjaśnił,  że  prace  na
Osiedlu Powstańców Wlkp. będą obejmować odwodnienie drogi.

Radny  Romuald  Gawroński  zapytał  jakie  Gmina  otrzyma  dofinansowanie  do
budowy  drogi do Strumian. 
Burmistrz wyjaśnił, że dofinansowanie będzie w wysokości 80%.

Ponadto radny Romuald Gawroński zapytał, czy jeżeli Karolew zrezygnowałby 
z  funduszu  sołeckiego  otrzymałby  z  Gminy  dofinansowanie  do  modernizacji
drogi od ogródków do parku.

Burmistrz wyjaśnił, że sprawa może być rozpatrzona pozytywnie.

Innych pytań nie zgłoszono.

Opinia Komisji do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Borek Wlkp. na rok 2014: pozytywna. 
Głosowanie: za wydaniem pozytywnej opinii do projektu WPF na rok 2014
głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt
nie był przeciwny.

Opinia  Komisji  do  projektu  budżetu  Gminy  Borek  Wlkp.  na  rok  2014:
pozytywna.
Głosowanie:  za  wydaniem pozytywnej  opinii  do projektu  budżetu na rok
2014 głosowało 9 członków Komisji, 1 radny wstrzymał się od głosowania 
i nikt nie był przeciwny.

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

Burmistrz wyjaśnił, że zwróciła się o udzielenie pomocy finansowej w kwocie
40.000 zł  na  częściowe pokrycie  ujemnego  wyniku finansowego za  rok 2012
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że jest przeciwny dofinansowaniu do szpitala
w Gostyniu.

Radny Marek Rożek zapytał jaki jest faktyczny stan zadłużenia szpitala.

Skarbnik Gminy wyjaśniła,  że jest  to kwota 970.000 zł za 2012 rok.  Ponadto
Skarbnik poinformowała, że w zamian za udzieloną pomoc Starostwo Powiatowe
zobowiązało  się  ująć  w  budżecie  starostwa  na  2014  rok  zadania,  które  będą
wykonane na terenie naszej gminy.
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Radny  Marek  Rożek  zapytał,  jak  długo  jeszcze  Powiat  Gostyń  będzie
dofinansowywał szpital. Radny uważa, że szpital powinien przedstawić  sytuację
finansową poszczególnym gminom bądź burmistrzom. 

Burmistrz poparł stanowisko radnego Marka Rożka.

Opinia: pozytywna.
Głosowanie:  za  wydaniem pozytywnej  opinii  do  projektu  uchwały  w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu gostyńskiego głosowało 8 członków
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, 2 członków Komisji  wstrzymało się
od głosowania, nikt nie był przeciwny.

d) zmian w budżecie na rok 2013.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu zmian w budżecie na rok 

2013. Poinformowała, że zmiany po stronie dochodów związane są 
z urealnieniem planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach 
i paragrafach. 

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 27.665.743,10 zł.
Natomiast zmiany po stronie wydatków są następujące:
Zmniejsza się wydatki ogólne o kwotę 41.000 zł, w:
Rozdziale 75104 o kwotę 13.000 zł,
Rozdziale 75023 o kwotę 22.000 zł,
Rozdziale 75095 o kwotę   1.000 zł,
Rozdziale 90095 o kwotę   5.000 zł,
Powyższe środki przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego
w wysokości 40.000 zł oraz 1.000 zł na zakup materiałów.
Ponadto Skarbnik wyjaśniła, że dokonano przesunięć między paragrafami w celu
zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

Uwag  nie zgłoszono.

Opinia: pozytywna.
Głosowanie: za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie 
zmian w budżecie na 2013 rok głosowali wszyscy członkowie Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie radny Michał Dopierała zapytał gdzie mieszkańcy gminy mają
zgłaszać awarie energetyczne.

Burmistrz wyjaśnił, że awarie można zgłaszać do Urzędu Miejskiego.
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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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