
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 17 lutego 2014 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,
Inspektor ds.  oświaty – Tomasz Marszałek,
Inspektor ds. wojskowych, P.POŻ i zarządzania kryzysowego – Ryszard Busz,
Kierownik MGOPS – Dorota Dutkowiak,
Inspektor ds. gospodarki gruntami -  Stefan Szymczak,
Redaktor Życia 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) ustalenia  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez
szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli,  specjalności  i  form
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2014 roku.

Inspektor ds. oświaty – Tomasz Marszałek poinformował, że zgodnie 
z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi  konieczne  jest  ustalenie  zasad
finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok. 
W bieżącym roku zabezpieczone są środki w kwocie 30 000 zł. 
Projekt uchwały został uzgodniony z dyrektorami podległych jednostek.
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Radny Tomasz Szczepaniak stwierdził, że w porównaniu do roku ubiegłego nie
ma zaplanowanych środków na trenera piłki nożnej, czy to było spowodowane.

Inspektor ds. oświaty wyjaśnił, że nie było takiego zapotrzebowania.

Radna Róża Jędrosz stwierdziła, że osób posiadających kwalifikacje w zakresie
oligofreno - pedagogiki jest już dużo,  w związku z powyższym czy jest sens
kierować  kolejnych  nauczycieli  na  takie  kierunki.  Ponadto  zapytała  czy
dyrektorzy  szkół  składali  wnioski  o  kierowanie  nauczycieli  na  specjalność  -
terapia pedagogiczna 

Inspektor  ds.  oświaty  wyjaśnił,  że  zapotrzebowanie  w  kierunku  oligofreno  -
pedagogiki  jest  większe  niż  liczba  osób  z  tymi  kwalifikacjami.  Ponadto
poinformował, że żaden z dyrektorów szkół nie składał zapotrzebowania 
o skierowanie na specjalność terapia pedagogiczna.

Radny  Romuald  Gawroński  zapytał,  czy  podział  środków do  poszczególnych
szkół jest procentowy.
Inspektor ds. oświaty wyjaśnił, że podział środków jest według  zapotrzebowania
dyrektorów, z uwzględnieniem wykonania 2013 roku.

Opinia  Komisji:  pozytywna  (głosowanie:  1  członek  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwny,
pozostali głosowali za udzieleniem pozytywnej opinii).

b) wyodrębnienia  w  budżecie  Gminy  Borek  Wlkp.  na  rok  2015  środków
stanowiących fundusz sołecki.

Inspektor - Ryszard Busz wyjaśnił, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu 
w  budżecie  gminy  środków  stanowiących  fundusz  sołecki  do  dnia  31  marca
poprzedzającego  rok  budżetowy  podejmując  uchwałę,  w  której  wyraża  zgodę
albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
Uznając  inicjatywę  corocznego  tworzenia  funduszu  sołeckiego  za  pożądaną,
umożliwiającą tworzenie dobrych warunków do działania i rozwoju sołectw jako
jednostek  pomocniczych  gminy  oraz  umożliwiającą  wdrażanie  programów
pobudzania aktywności obywatelskiej w sołectwach, podjęcie niniejszej uchwały
w celu kontynuowania dotychczasowej praktyki w tym zakresie w stosunku do
sołectw w roku 2015 jest w pełni uzasadnione.

Radna Róża Jędrosz wnioskowała o ułatwienie rozliczeń wydatków z funduszu,
proponowała np. bez wystawiania zleceń.
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Burmistrz poinformował, że zgodnie z zarządzeniem na wydatek w kwocie do
2000 zł musi być zlecenie.

Innych uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna.

c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Inspektor – Stefan Szymczak wyjaśnił, że działka oznaczona numerem 
geodezyjnym 68/6  położona w Borku Wlkp. stanowi nieruchomość zabudowaną 
budynkiem Dworca PKP. 
      Działka gruntowa stanowi prawo użytkowania wieczystego przez Polskie 
Koleje Państwowe Spółka Akcyjna. Budynek stanowi odrębną własność PKP 
Spółka Akcyjna. Z przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami PKP S.A. 
wynika, że PKP nie posiada środków finansowych na remonty oraz na 
utrzymanie budynku. Przejęcie budynku na własność Gminy umożliwi 
zabezpieczenie budynku przed dalszą dewastacją. Budynek zostanie 
przeznaczony na potrzeby własne Gminy.  

Uwag nie zgłoszono.
Opinia pozytywna.

d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Kierownik MGOPS poinfomrowała, że przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni
program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w  zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu  ograniczenie m. in.
zjawiska niedożywienia dzieci  i młodzieży. Program ten przewiduje  wsparcie
gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały
pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio
dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej 
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc 
w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych
w szkołach  i przedszkolach na terenie  gminy  w poprzednim miesiącu
kalendarzowym.
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez  wydania decyzji administracyjnej
przyznającej  posiłek oraz  bez  przeprowadzania rodzinnego wywiadu
środowiskowego, jest przyjęcie  przez  gminę odpowiedniego programu
osłonowego,  o  którym mowa  w  ustawie o pomocy  społecznej,  który  takie
rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Uwag nie zgłoszono
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Opinia Komisji: pozytywna

e) podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  przyznania
nieodpłatnie  pomocy  w  zakresie  dożywiania  w  formie  świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin  w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Kierownik  MGOPS  poinformowała,  że  w związku z trudną sytuacją
dochodową i życiową osób i rodzin korzystających  z wsparcia systemu
pomocy społecznej podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego 
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności  ułatwi oraz uskuteczni  działalność zapobiegającą  rozszerzaniu  się
ubóstwa, a  także  umożliwi  osobom i  rodzinom, w  szczególności  rodzinom
wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.

Radna Róża Jędrosz zapytała czy wszyscy członkowie rodziny są brani pod 
uwagę przy wyliczaniu kryterium dochodowego w rodzinie.

Kierownik MGOPS wyjaśniła, że do wyliczenia kryterium dochodowego są brani
wszyscy członkowie rodziny zgodnie z wywiadem środowiskowym.

Innych pytań nie zgłoszono.
Opinia pozytywna.

f) określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie  dożywiania  w  formie
posiłku  albo  świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów
żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania
finansowego  gmin  w zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w zakresie
dożywiania” na lata 2014 –2020.

Kierownik MGOPS wyjaśniła, że na mocy powyższej uchwały odstępuje się od
żądania zwrotu wydatków  w  zakresie dożywiania w  formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin
wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w  zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020,  jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie
lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego,
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Radna Róża Jędrosz zapytała ile jest dożywianych dzieci.
Kierownik MGOPS poinformowała, że obecnie dożywianych jest ok. 60 dzieci, 
natomiast w roku 2013  rzeczywista lista objętych programem wynosiła 398 osób,
a z posiłku skorzystało140 osób.
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Koszt programu wynosił 167.211 zł, środki własne stanowiły kwotę  67 511 zł, 
a dotacja 99.700 zł.

Innych pytań nie zgłoszono
Opinia Komisji: pozytywna

g) upoważnienia  Kierownika  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Borku Wlkp. do załatwienia indywidualnych spraw 
z  zakresu  administracji  publicznej  dotyczącej  przyznawania  dodatków
energetycznych.

Kierownik MGOPS wyjaśniła, że niniejszą uchwałą Rada Miejska upoważnia 
w oparciu o przepis art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Borku Wlkp. do wydawania decyzji przyznających dodatek energetyczny.

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

W  tym  punkcie  Burmistrz  poinformował,  że  wpłynęło  pismo  dotyczące
zwiększenia dochodów o kwotę 270.756 zł, na realizację Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek
pracy” w związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej zostanie przedstawiony
stosowny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2014.
 
Uwag nie zgłoszono.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Radny  Marek  ponowił  wniosek  w  sprawie  zapadającego  się  asfaltu  przy
studzienkach  kanalizacyjnych  na  ulicy  Powstańców  Wielkopolskich  w  Borku
Wlkp. 

Radny  Mieczysław  Dębowiak  wnioskował  o  ustawienie  znaku  ograniczenia
prędkości na drodze Zimnowoda – Góreczki.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  na  drodze  Zimnowoda  –  Góreczki  jest  planowane
położenie  nowej  nawierzchni,  jeśli  nie  będzie  nowej  nawierzchni  wówczas
zostanie ustawiony znak zakazu wjazdu pojazdów powyżej 10t.

Radny Marek Rożek wnioskował o zaplanowanie przełożenia trylinki na osiedlu
Północ w Borku Wlkp. 
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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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