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Protokół nr 18/2016 z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

odbytego w dniu 15 marca 2016 roku 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Miejskiej. 

3. Wolne głosy i wnioski. 

4. Zakończenie. 

 

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia. 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji – Tomasz Pawlak. 

Przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian. 

 

Ad.2. Zaopiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Miejskiej. 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Borek Wlkp. 

 

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych – Jolanta Majchrzak 

poinformowała, że w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania 

„Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina 

Borek Wlkp. jest zobowiązana złożyć strategię rozwoju lub inny dokument 

określający obszary i cele lokalnej polityki rozwoju. Załącznik taki może 

również stanowić zaktualizowany plan odnowy miejscowości, który będzie 

obejmował realizację operacji w zaplanowanym we wniosku terminie. 

 

Burmistrz dodał, że w miesiącu kwiecień/maj będzie wiadomo, czy będą środki. 

W tym temacie nikt głosu nie zabrał. 

 

Opinia:  

Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt 

nie był przeciwny. 
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Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

b) ustanowienia “Dni Borku Wielkopolskiego”. 

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Promocji Gminy i Oświaty – Alicja 

Łopatka poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zmiany terminu obchodów 

„Dni Borku Wlkp.” z czerwca i lipca na maj i czerwiec. Wynika to z kwestii 

organizacyjnych , gdzie część imprez odbywa się w tym okresie. Poza tym  

2 lipca w boreckiej parafii odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny, co wiąże 

się z przygotowaniami mieszkańców do odpustu. Organizatorzy  „Dni  

Borku Wlkp.” chcą, aby wszyscy mieszkańcy jak najliczniej uczestniczyli  

w imprezach, stąd propozycja zmiany terminu na miesiąc maj i czerwiec. 

 

W tym temacie nikt głosu nie zabrał. 

 

Opinia:  

Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt 

nie był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

c) zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Skoków”. 

 

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Promocji Gminy i Oświaty – Alicja 

Łopatka poinformowała, że w/w Plan jest dokumentem strategicznym 

określającym i umożliwiającym rozwój w sferze społecznej, gospodarczej, 

kulturalnej i edukacyjnej. Dokument ten zawiera w szczególności analizę 

zasobów sołectwa, charakterystykę miejscowości, ocenę mocnych i słabych 
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stron miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 

aktywizujących społeczność lokalną. Plan Odnowy Miejscowości Skoków 

został opracowany przez mieszkańców sołectwa i jest dokumentem wymaganym 

przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na rozwój obszarów wiejskich. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia:  

Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt 

nie był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

d) zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Wycisłowo”. 

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Promocji Gminy i Oświaty – Alicja 

Łopatka poinformowała, że w/w Plan jest dokumentem strategicznym 

określającym i umożliwiającym rozwój w sferze społecznej, gospodarczej, 

kulturalnej i edukacyjnej. Dokument ten zawiera w szczególności analizę 

zasobów sołectwa, charakterystykę miejscowości, ocenę mocnych i słabych 

stron miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 

aktywizujących społeczność lokalną. Plan Odnowy Miejscowości Skoków 

został opracowany przez mieszkańców sołectwa i jest dokumentem wymaganym 

przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na rozwój obszarów wiejskich. 

 

Radny Michał Dopierała poinformował, że sołtys wsi Skoków opowiedział się 

za rezygnacją inwestowania w świetlicę wiejską, a środki te przeznaczyć na 

budowę chodnika w kierunku Borku Wlkp. (od kiosku). 

 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 
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Opinia:  

Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt 

nie był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

e) sprzedaży lokalu mieszkalnego i współwłasności w nieruchomości 

gruntowej położonej w Borku Wlkp. 

 

Podinspektor ds. gospodarki gruntami – Małgorzata Stanisławska 

poinformowała, że projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego  

w Borku Wlkp. przy ul. Kilińskiego 15. Lokal mieszkalny zostanie sprzedany 

dotychczasowemu najemcy, który zwrócił się z wnioskiem o sprzedanie mu 

mieszkania. Wkład własny najemcy w remont przedmiotowego mieszkania  

z załączonych faktur opiewa na kwotę 13.350 zł. Dodatkowe koszty, jakie 

muszą być poniesione przez nabywcę to: rozbiórka wieży, odtworzenie dachu, 

przepięcie prądu. Całkowite wydatki jakie winien ponieść nabywca opiewają na 

kwotę 25.350 zł, co stanowi niespełna 40% całkowitej ceny nieruchomości. 

Wobec powyższego, Burmistrz wyraził zgodę na udzielenie 40% bonifikaty od 

ceny określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę 

majątkowego, która wynosi 64.700 zł. Ostateczna kwota, jaką nabywca 

zobowiązany będzie uiścić, to 38.820 zł. 

 

Burmistrz poinformował, że Gmina teraz musiałaby ponieść nakłady na remont 

budynku, który jest własnością Gminy i wymaga już remontów. Obecny lokator 

wyraża wolę nabycia tego lokalu wobec powyższego sprzedaż w/w lokalu jest 

uzasadniona. 

 

Uwag nie zgłoszono. 
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Opinia:  

Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt 

nie był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

f) określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum  

w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół 

prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski, przyznania tym 

kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

 

Uzasadnienie do w/w projektu uchwały przedstawił Inspektor ds. oświaty – 

Tomasz Marszałek, który poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy o 

systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 roku organ prowadzący został 

zobowiązany do ustalenia kryteriów wraz z ich wartością oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w trakcie 

postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły. Kryteria, ich wartość oraz dokumenty potwierdzające zostały 

uzgodnione z dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Borek Wlkp. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia:  

Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 



                                                                                                                                                                        str /6/10 

głosowało 6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt 

nie był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

g) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. 

 

Inspektor ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

– Dominika Walczak poinformowała, 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. 

 

 

Opinia:  

Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt 

nie był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 4 członków Komisji, 1 członek Komisji wstrzymał się 

od głosowania i nikt nie był przeciwny. 
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Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 9 członków Komisji, 1 członek Komisji  wstrzymał się 

od głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 

2016- 2023. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że WPF jest uaktualniony zgodnie ze zmianami w 

budżecie. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia:  

Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt 

nie był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

i) zmian budżetu i w budżecie na rok 2016. 

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany, a mianowicie: 

 Zmiany  planu dochodów dotyczą: 

 dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa się dochody o kwotę 16.807 zł z tytułu 

dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus. 

 

Zmiany planu wydatków dotyczą: 

  dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 121.549 zł w tym na 

remont dróg gminnych o kwotę 44.600 zł, 

  - na zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu przy ul. Dworcowej  

   w Borku Wlkp. o kwotę 80.000 zł, 

 dz. 700, rozdz. 70005 dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami  

w celu zabezpieczenia środków na opłaty na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego, 

 dz. 754, rozdz. 75411 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł na 
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dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz  

z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gostyniu, 

– w rozdz. 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie 

budowy remizy OSP w Zalesiu, 

  dz. 801, rodz. 80113 dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami w celu 

zabezpieczenia środków na usługi remontowe oraz na składki na Fundusz 

Emerytur Pomostowych, 

 dz. 852, rozdz. 85295 wprowadza się środki na realizację Programu  Rodzina 

500 Plus w wysokości  16.807 zł, 

 dz.900, rozdz. 90002 zmniejsza się zaplanowane środki na objęcie udziałów  

w ZGO Jarocin- 306.600 zł, 

   - w rozdz. 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 95.000 zł na zakup energii 

elektrycznej oraz na usługi remontowe, 

 dz. 921, rozdz. 92109 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej 

kwocie 35.851 zł tj. 

   - Budowa altany drewnianej w Grodnicy – 15.000 zł, 

   - Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

      w Bolesławowie – 19.051 zł,  

   - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie - 1.800 zł, 

 dz. 926, rozdz. 92601 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł 

na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem  

w Borku Wlkp. 

 

W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami  

w rozdziałach 60016,75412, 90003, 90004, 92109. 

 

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 16.807 zł i wynoszą 

23.993.504 zł.  

 

Radny Romuald Gawroński zapytał, czy Gmina Borek Wlkp. jest przygotowana 

do Programu 500 Plus. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że zadanie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej  

Borku Wlkp. zostało przekazane do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Gmina otrzymała środki na przygotowanie stanowiska pracy, został 

ogłoszony konkurs na stanowisko ds. obsługi w/w programu, wyznaczono 

parking dla osoby niepełnosprawnej, rozdano ulotki. 

 

Innych pytań nie zgłoszono. 
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Opinia:  

Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt 

nie był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

j) sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.  

Inspektor ds. gospodarki gruntami – Małgorzata Stanisławska 

poinformowała, że uchwała dotyczy sprzedaży działki położonej w Borku Wlkp.  

przy ul. Powstańców Wlkp. Działka zostanie przeznaczona na poszerzenie 

nieruchomości sąsiedniej, której właściciel wystąpił z wnioskiem do Burmistrza 

o wykup tego gruntu. Gmina nie posiada planu zagospodarowania 

przestrzennego działki, wobec powyższego Burmistrz wyraża zgodę na 

dokonanie sprzedaży wskazanej nieruchomości.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

Opinia:  

Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

4 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 

przeciwny. 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej 

głosowało 6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt 

nie był przeciwny. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna, za wydaniem opinii 

pozytywnej głosowało 10 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 
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Ad.3. Wolne głosy i wnioski. 

 

Radny Hubert Mazur zapytał, czy już zostały wykonane badania gruntu pod 

rozbudowę przedszkola w Karolewie i jakie są wyniki tych badań. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że zostały wykonane badania geologiczne, które wykazały, 

że można rozbudowywać przedszkole. Dół budynku nie nadaje się na 

przedszkole, pozostaną dwie sale na górze oraz kuchnia, trzy sale zostaną 

dobudowane i połączone łącznikiem z obecnym. 

Budynek musi mieć wykonane odwodnienie. 

 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Ad.4. Zakończenie. 

 

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodniczący 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak zakończył 

posiedzenie. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Komisji 

 

Wiesława Wójcik      Tomasz Pawlak 
 


