
Protokół nr 45/2014 
z posiedzenia wspólnego Komisji 

odbytego w dniu 12 czerwca 2014 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej (nieobecny radny Romuald 
Gawroński oraz Mieczysław Kowalski).
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 projektów uchwał. 
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 projektów uchwał.

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

W tym punkcie Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminy za
rok 2013.
Innych pytań nie zgłoszono.

Następnie  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu
Gminy Borek Wlkp. za rok 2013.

Radna Anna Marcinkowaka zapytała na co zostały przeznaczone wolne środki.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na zadania inwestycyjne i drobne wydatki.
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Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek  poruszył  sprawę  ściągalności
podatków.

Burmistrz poinformował,  że  podatek rolny od osób prawnych w stosunku do
planu  został  wykonany  w  80%  ze  względu  na  udzielone  ulgi  inwestycyjne,
natomiast podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 100%.

Radny Marek Rożek zapytał, jaka jest przyczyna spadkowej tendencji podatku. 
Radny zapytał także czy zmniejsza się liczba przedsiębiorców na terenie naszej 
gminy.

Burmistrz wyjaśnił, że nie ubywa przedsiębiorców, ubywa natomiast samo-
zatrudnienia. Ponadto Burmistrz poinformował, że duże firmy inwestują i z tego 
tytułu mają ulgi w podatku.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Mimo zachęceń do dyskusji przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu nikt więcej w tym temacie głosu nie zabrał.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna

b) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2014.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do w/w projektu uchwały.

c) zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego   na
wyprzedzające  finansowanie  działań  finansowych  ze  środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  postanawia  się  zaciągnąć  pożyczkę  na
wyprzedzające  finansowanie  działań  w  ramach  PROW  2007-2013  w
wysokości 230 tys. zł z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem
na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kortu tenisowego w Borku
Wlkp.”

Radny Marek Rożek zapytał w jakiej wysokości jest oprocentowana pożyczka.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wysokość oprocentowania w/w pożyczki jest 
w granicach 1,5%.

Innych pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna
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d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  postanawia  się  zaciągnąć  kredyt
długoterminowy w wysokości 600 tys. zł na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022 – 2023, źródłem
spały kredytu będą dochody własne Gminy.

Pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna

e) zmian budżetu i w budżecie na 2014 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany.
Zmiany planu dochodów dotyczą:

  dz.756, rozdz. 75615, § 2680 zwiększa się dochody o kwotę 9.278,00 zł
z  tytułu  rekompensaty  utraconych  dochodów w podatkach  i  opłatach
lokalnych, 

  dz.853, rozdz.85395, § 2440 zwiększa się dochody o kwotę 57.568,00 zł

z tytułu dofinansowania ze środków PFRON kosztów działania ZAZ 
w Leonowie. 

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 66.846,00 zł 
i wynoszą  26.943.797,50 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
 dz.  750,  rozdz.  75075,  dokonuje się  przesunięć  miedzy paragrafami  w celu

zabezpieczenia  środków na realizację projektu z udziałem środków UE pn.
„Blask dziecięcych uśmiechów”, 

 dz. 754, rozdz. 75412, 75421 dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami 
w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki,

 dz.801,  rozdz.  80101,  80104,  80110,  80120   zmniejsza  się  wydatki  na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o ogólną kwotę 67.750,00 zł, 
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.400,00 zł
(umowa zlecenie na usługi BHP),

 dz.  852,  rozdz.  85212 dokonuje  się  przesunięć  między  paragrafami  w celu
zabezpieczenia  środków  na  usługi  remontowe  oraz  na  wypłatę  odsetek
ustawowych od zasiłków dla opiekunów za okres od 1 lipca 2013 r.

 dz.853, rozdz. 85395, § 2510 zwiększa się o kwotę 57.568,00 zł – dotacja dla
samorządowego  zakładu  budżetowego,  w  §  4480  o  kwotę  31.530,00  zł
(podatek od nieruchomości) oraz w 4570 o łączna kwotę 3.615,00 zł 

 dz. 900, rozdz. 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na zakup
energii,

 dz. 926, rozdz. 92601 dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami.
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 Dokonuje  się  przesunięć  miedzy  paragrafami  we  wydatkach  z  funduszu
sołeckiego (rozdz. 90004, 92105, 92109, 92601),

Zwiększa  się  rezerwę  ogólną  o  kwotę  9.483,00  zł.  Po  dokonanych  zmianach
rezerwa wynosi 72.354,02 zł, w tym rezerwa ogólna 20.354,02 rezerwa celowa
52.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 66.846,00 zł i wynoszą

26.768.622,31 zł.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

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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