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Protokół nr 19/2016 z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

odbytego w dniu 12 kwietnia 2016 roku 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie materiałów na XXIII 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 XXIII sesję Rady Miejskiej. 

 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2015. 

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. – Marlena 

Kowalska przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2015. 

 

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 9 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 
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b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2015. 

 

Dyrektor MGOK w Borku Wlkp. – Justyna Chojnacka przedstawiła 

sprawozdanie finansowe za rok 2015. 

 

Radny Romuald Gawroński zapytał jaki był koszt koncertu Andrzeja 

Rybińskiego. 

 

Dyrektor MGOK poinformowała, że nie zna na pamięć kosztu i poinformuje 

później. 

 

Radny Michał Dopierała pochwalił działalność MGOK w Borku Wlkp., jednak 

wnioskował o zmianę godzin imprez masowych i dostosowanie ich do rolników 

z wiosek, ponieważ większość imprez jest organizowana  w czasie kiedy rolnicy 

muszą wykonać prace w gospodarstwie. 

 

Innych 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 9 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

 

c) udzielenia pomocy dla Powiatu Gostyńskiego. 

 

Burmistrz poinformował, że dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej na odcinku Dąbrówka – Strumiany - ubytki  

w nawierzchni jak również niedostateczna szerokość pasów jezdni. Budowa 

przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa. Powiat ze swej 

strony dofinansuje to zadanie w wysokości 100.000 zł. 
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Radny Tomasz Pawlak wnioskował o zakończenie tego zadania w obecnym 

roku. 

 

Burmistrz poinformował, że Gminy Borek Wlkp. nie stać na zaciąganie 

kredytów tylko tyle możemy wygospodarować. Ponadto Burmistrz dodał, że 

właściciel drogi może zaciągnąć kredyt i inwestycję zakończyć. 

 

Radny Michał Dopierała stwierdził, że drogi gminne również wymagają 

remontów. Ponadto radny  stwierdził, że Gmina Piaski wynegocjowała 

dofinansowanie z powiatu w 1:3 i nasza Gmina również powinna prowadzić 

rozmowy w tym kierunku. 

 

Radny Tomasz Pawlak uważa, że tę inwestycję trzeba jak najszybciej 

zakończyć. 

 

Burmistrz poinformował, że w budżecie Gminy są zaplanowane środki na 

modernizację drogi na ul. Sienkiewicza, jeżeli Rada zadecyduje można te środki 

przenieść na drogę Dąbrówka – Stumiany. 

 

 

Radny Tadeusz Ludwiczak uważa, że 100.000,- zł na Powiat to mało 

dofinansowuje do tego zadania. 

 

Opinia:  

Komisja Rewizyjna: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało  

3 członków Komisji, 1 radny wstrzymał się od głosowania, nikt nie był 

przeciwny. 

 

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

i Porządku Publicznego: pozytywna, za wydaniem opinii pozytywnej głosowało 

4 członków Komisji, 2 radnych wstrzymało się od głosowania, 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 7 członków Komisji, 7 radnych wstrzymało się od 

głosowania, 1 radny był przeciwny. 
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d) zmian budżetu i w budżecie na rok 2016. 

 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska przedstawiła proponowane zmiany  

Po stronie dochodów: 

 rozdz. 75801, § 2920 zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej  

o kwotę 154.580,00 zł, 

 rozdz. 75621, § 0010 zwiększa się dochody o kwotę 17.156 z tytułu 

udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

 rozdz. 60016 zwiększa się dochody o kwotę 102.500 zł z tytułu dotacji 

celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie 

budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 

Po dokonanych zamianach dochody zmniejszyły się o kwotę 34.924 zł  

i wynoszą 26.780.572 zł. 

 

Po stronie wydatków: 

 dz.600, rozdz. 60014 planuje się dotację celową dla Powiatu Gostyńskiego 

w wysokości 60.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P w miejscowości Strumiany”, 

rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 195.000 zł na :  

 - „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Skoków” -110.000 zł, 

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Osówiec”- 85.000 zł, 

 dz.800, rozdz. 80104 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 

20.000,00 zł, na zadanie pn  „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola 

Samorządowego w Karolewie”, 

  dz. 851, rozdz. 85153, i rozdz. 85154  wprowadza się środki w wysokości 

27.550,81 zł na realizację zadań  ujętych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

 dz. 900, rozdz. 90002  zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł   

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, 

- w rozdz. 90013 dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami w celu 

zabezpieczenia środków na  realizację zadań związanych z utrzymanie schronisk 

dla zwierząt ( dotacja dla miasta Leszno),  

 dz.926, rozdz. 92601 zwiększa się wydatki o kwotę 10.369,41 zł na zakup 

energii. 

  

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 362.920,22 zł  

i wynoszą 26.267.416,22 zł. 

Zmniejszono planowane zaciągniecie kredytów o kwotę 200.000,0 zł. 

Nadwyżka budżetu wynosi 513.155,78 zł 
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Radny Romuald Gawroński zapytał czy w miejscowości Skoków są uzgodnieni 

właściciele gruntów przy drodze.  

 

Burmistrz wyjaśnił, że w Skokowie wszystkie sprawy są już uregulowane.  

W Osówcu również będzie wykonywana droga, będą to drogi tłuczniowe. 

 

Radny Romuald Gawroński stwierdził, że jeżeli na tych drogach nie będzie 

krawężników to drogi te „rozjadą się”. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że należy zwrócić uwagę na kategorię drogi, należy 

rozważyć komu i czemu ma ta droga służyć. Burmistrz ponadto dodał, że jeśli 

miałyby to być drogi asfaltowe, to musielibyśmy zrezygnować z jednej drogi ze 

względu na koszty. 

 

Radny Michał Dopierała wnioskował o współpracę Gminy Borek Wlkp. z firmą 

BM w celu budowy drogi do miejscowości Dorotów. 

 

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 9 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

 

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

2016-2023. 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do WPF. 

 

Radny Romuald Gawroński zapytał jaka jest możliwość otrzymania 

dofinansowania na budowę drogi przy torach. 
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Burmistrz wyjaśnił, że szanse są małe, jednak należy wniosek złożyć  

i próbować. Ponadto Burmistrz poinformował o złym stanie budynku 

przedszkola w Karolewie, w związku z powyższym proponuje dobudowę trzech 

sal, łącznika do góry istniejącego przedszkola oraz przebudowę kuchni. 

 

Radny Tomasz Pawlak zapytał czy w hali sportowej będą trybuny. 

 

Burmistrz poinformował, że hala jest już ukończona, zaplanowano jeden rząd 

trybun po obydwóch stronach hali ok. 160 miejsc siedzących. 

 

 

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 9 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

 

f) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

Borku Wlkp. 

 

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radni zaproponowali: 

1) radnego Michała Dopierałę 

2) radnego Damiana Florczyka 

3) radnego Przemysława Skowronka 

 

 

Ad.3. Wolne głosy i wnioski. 

 

Burmistrz poinformował o następujących sprawach: 

1) nadal w rowach na terenie naszej gminy są śmieci, 

2) jest problem na skrzyżowaniach dróg na obwodnicy w Karolewie  

i ul. Droga  Lisia,  



                                                                                                                                                                        str /7/7 

3) na ul. Powstańców Ziemi Boreckiej p. Roszak wysypał tłuczeń, 

4) Gmina ubiega się o środki pozabudżetowe na budowę drogi na ul. 

Sportowej, 

5) na ul. Dworcowej zostaną wyznaczone miejsca postojowe, aby nie 

zastawiać jej samochodami w dowolnych miejscach, co powoduje 

ograniczoną przejezdność. 

 

Radny Tadeusz Ludwiczak uważa, że znak „zakazu wjazdu z ograniczonym 

tonażem ”  od strony Koźmina jest ustawiony za późno. 

 

Radny Hubert Mazur wnioskował o modernizacje ul. Mickiewicza. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że mieszkańcy ulic Mickiewicza, Słowackiego złożyli 

pisemny wniosek o utrzymają w najbliższym czasie odpowiedź na piśmie. 

 

Radny Przemysław Skowronek wnioskował o sprawdzenie znaku przy sklepie  

w Bruczkowie. 

 

Radny Roman Malicki poinformował, że od ZAZ w Leonowie w kierunku 

miejscowości Leonów znak „STOP” jest wyblakniety.  

 

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 
 


