
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 24 marca 2014 roku

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.
Nieobecny radny Michał Dopierała.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
Inspektor ds. wojskowych, P.POŻ i zarządzania kryzysowego – Ryszard Busz,
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. Sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2013 roku.
6. 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) wyodrębnienia w budżecie Gminy Borek Wlkp. środków stanowiących 
fundusz sołecki

Inspektor Urzędu miejskiego – Ryszard Busz poinformował, że 20 lutego
2014 roku Rada Miejska Borku Wlkp. podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia
w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

W związku z wejściem w życie w dniu 20 marca 2014 roku nowej ustawy
o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku, zmieniającej  między innymi
sposób wyodrębniania funduszu, proponuje się podjęcie nowej uchwały. Zgodnie
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z art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy, rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu 
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której
wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Uchwała 
o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie 
do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta
(art. 2, ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim).
Uznając  inicjatywę istnienia  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
jest w pełni uzasadnione.

Radny Marek Rożek zapytał jak są wyliczane środki na fundusz sołecki.

Inspektor – Ryszard Busz wyjaśnił, że wysokość środków funduszu sołeckiego na
poszczególne sołectwa jest obliczana według określonego wzoru 
uwzględniającego liczbę mieszkańców i kwotę bazową danej gminy. 

Innych pytań nie zgłoszono.

Opinia Komisji: pozytywna (głosowanie: wszyscy członkowie Komisji Rozwoju
Gospodarczego i  Budżetu głosowali  za  wydaniem pozytywnej  opinii,  nikt  nie
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny).

b) 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.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że
przedmiotowa uchwała umożliwi  Gminie  Borek Wlkp.  wniesienie  do Zakładu
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie środków finansowych w wysokości
306.600 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. 
Wniesienie  przedmiotowego  wkładu  jest  zgodne  z  treścią  Porozumienia
zawartego w 2008 roku oraz ze złożonym wnioskiem do Funduszu Spójności.
Środki  na  podwyższenie  kapitału  zostaną  przeznaczone  przez  Spółkę  przede
wszystkim  na  realizację  zadania  polegającego  na  rozbudowie  Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Jarocin mającego na celu: Zorganizowanie 
i  nadzór  nad  funkcjonowaniem  systemu  gospodarki  odpadami  i  osadami
ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem.
Środki finansowe na dokapitalizowanie Spółki zabezpieczono w budżecie Gminy
Borek Wlkp.

Uwag nie zgłoszono.
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Opinia  pozytywna(głosowanie:  wszyscy  członkowie  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i  Budżetu głosowali  za  wydaniem pozytywnej  opinii,  nikt  nie
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny).

c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski
poinformował, że zgodnie z treścią art. 11a znowelizowanej ustawy z dnia 
21  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  zwierząt,  rada  gminy  określa  w  drodze
uchwały,  corocznie  do  dnia  31  marca  program  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt programu zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt. 1-3 w/w ustawy został 
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu, 
Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „NOE” oraz dzierżawców lub
zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Przyjęcie programu ma na celu zapewnienie właściwej opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami, złagodzenie uciążliwości związanych  z bytowaniem bezpańskich 
zwierząt na terenie gminy oraz poprawę warunków bezpieczeństwa 
mieszkańców.

Uwag nie zgłoszono
Opinia Komisji: pozytywna(głosowanie: wszyscy członkowie Komisji Rozwoju
Gospodarczego i  Budżetu głosowali  za  wydaniem pozytywnej  opinii,  nikt  nie
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny).

d) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Leonowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 
obrotowych do budżetu Gminy Borek Wlkp.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na podstawie art. 15 ust 7 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rada gminy może podjąć uchwałę
o  zwolnieniu  z  obowiązku  wpłaty  nadwyżki  środków  obrotowych  przez
Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie
do budżetu gminy.
Zasadnicze znaczenie ma fakt, że nadwyżka środków obrotowych jest pojęciem 
z  kategorii  finansowych  i  nie  jest  tożsama  z  posiadaniem  przez  jednostkę
środków  pieniężnych.  Nadwyżkę  środków  obrotowych  Zakład  Aktywności
Zawodowej w Leonowie przeznaczy na wykonanie zadań statutowych. 

Uwag nie zgłoszono.
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Opinia  pozytywna(głosowanie:  wszyscy  członkowie  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i  Budżetu głosowali  za  wydaniem pozytywnej  opinii,  nikt  nie
wstrzymał się od głosowania i nikt nie był przeciwny).

e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2014.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany  planu dochodów dotyczą:
  dz. 600, rozdz. 60016, § 6280 zwiększa się dochody o kwotę 81.892 zł 

z  tytułu  bezzwrotnej  pomocy  finansowej  od  Agencji  Nieruchomości
Rolnych 
o/ w Poznaniu, 

 dz. 750, rozdz. 75095, § 0970 zwiększa się dochody o kwotę 513.624 zł  
z tytułu zwrotu środków po rozliczeniu VAT,
 dz. 756, rozdz. 75615,  § 0310, 0320 zmniejsza się dochody o ogólną kwotę

360.000,00 zł  z  tytułu pod.  od nieruchomości  i  pod.  rolnego -  aktualizacja
przypisu,

 dz. 758 rozdz. 75801, § 2920 zmniejsza się dochody o kwotę 251.063 zł 
z tytułu subwencji ogólnej,
 dz. 801, rozdz. 80103 oraz 80104 zwiększa się dochody budżetowe o ogólną

kwotę 358.767,00 zł  z  tytułu dotacji  celowej  na realizacje  zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego,
 dz.853,  rozdz.  85395,  §  2707,  2009  dokonuje  się  przesunięć  miedzy

paragrafami  (dot.  realizacji   Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  tytuł
Projektu  „Przez  Zakład  Aktywności  Zawodowej  na  rynek  pracy”,  gdzie
dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  wynosi
257.137 zł, z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 13.619 zł)
 dz. 921, rozdz. 92109, § 6208 zmniejsza się wydatki o kwotę 18.898 zł (dot.

środków na świetlicę w Koszkowie). 
  Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 324.322 zł 

i wynoszą 26.085.269 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
 dz.  600,  rozdz.  60016,  §  6050 zwiększa  się  wydatki  inwestycyjne  o kwotę

84.892,00 zł na zadanie pn. „Przywrócenie do właściwego stanu technicznego
drogi położonej na działce nr 26 w obr. Zimnowoda Gmina Borek Wlkp.”,

 dz. 750, rozdz. 75095, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 189.000 zł na
zakup usług pozostałych (usługa prawnicza oraz doradztwo prawne),

 dz. 801, rozdz. 80103, rozdz. 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 358.767 zł z
tytułu   dotacji  celowej  na  realizacje  zadań  w  zakresie  wychowania
przedszkolnego natomiast zmniejsza się środki własne o kwotę 358.767 zł.

 dz. 853, rozdz. 85395,§ 2007 zmniejsza się wydatki o kwotę 13.439 zł, 
a  zwiększa  w  §  2009  o  kwotę  13.619  zł  (są  to  środki  z  Wojewódzkiego
Urzędu  Pracy  w  Poznaniu  na  realizacje  Programu  Operacyjnego  Kapitał
Ludzki, tytuł projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”
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 dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 50.430 zł na zakup
usług pozostałych,

 dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, 6058, 6059 dokonuje się przesunięć miedzy
paragrafami (dot. świetlicy w Koszkowie),

 rozdz. 92105, 92109, 92601 dokonuje się przesunięć między paragrafami 
w ramach funduszu sołeckiego (wydatki bieżące).

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 324.322 zł 
i wynoszą 25.498.452 zł.

Przewodniczący Rady uważa, że w budżecie Gminy należy zabezpieczyć środki
na zakup samochodu dla OSP.
Radny Marek Rożek na jakie  usługi  prawnicze zwiększa się wydatki  o kwotę
189.000 zł. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła,  że podpisano umowę z firmą na usługi  prawnicze
polegające  na  zastępstwie  procesowym  w  celu  odzyskania  podatku  VAT  od
inwestycji – remont ratusza. 

Radny Marek Rożek zapytał  czy sprawa jest  aż tak skomplikowana,  aby taką
firmę zatrudniać.

Burmistrz  poinformował,  że  Gmina  Borek  Wlkp.  nie  prowadzi  działalności
gospodarczej w związku z powyższym należało powołać się na inne przepisy.

Innych uwag nie zgłoszono.

Opinia pozytywna - głosowanie: 7 członków Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu głosowało za wydaniem pozytywnej opinii, 1 radny wstrzymał się od
głosowania i 1 radny był przeciwny.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  zapytał  z  jakich  środków  jest
malowany MGOK w Borku Wlkp. 

Burmistrz wyjaśnił, że zadanie to jest wykonywane w ramach gwarancji.

Radny Romuald Gawroński zapytał co z mieszkaniem na Stadionie Miejskim 
w Borku Wlkp. 

Burmistrz odpowiedział, że jeszcze osoba tam wynajmująca nie zdała kluczy od
mieszkania.

Radny  Marek  Rożek  zapytał,  czy  środki  z  funduszu  sołeckiego  z  jednego
sołectwa, które go niewykorzystuje, można przekazać na rzecz drugiego.
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Inspektor – Ryszard Busz wyjaśnił, że można tyko pod warunkiem, że wspólnie
realizują jakieś zadanie.

Radny Romuald Gawroński zapytał ile będzie kosztował samochód dla OSP.

Przewodniczący Rady poinformował, że samochód ma kosztować 360 tys. zł, 
z tego Gmina Borek Wlkp. ma dofinansować 80 tys. zł.

 Innych pytań nie zgłoszono.

Ad.5. Sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2013 
roku.

Powyższe sprawozdanie złożył Inspektor Urzędu Miejskiego – Ryszard Busz, 
stanowi ono załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

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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