
Protokół nr 23/2012 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

odbytego w dniu 18 czerwca 2012 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Burmistrz – Marian Jańczak,  
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski, 
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)   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. 

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski 
poinformował,  że  na  podstawie  w/w  uchwały  Rada   Miejska  Borku   Wlkp. 
wyrazi  zgodę  na  wniesienie  do „Zakładu Gospodarki Odpadami”  Sp. z o.o. 
w Jarocinie wkładu pieniężnego w wysokości 102.200 zł  w  celu objęcia nowych 
udziałów  w  podwyższonym  kapitale  tej  Spółki.  Następnie  dodał,  że  jest  to 
pierwsza rata i przez kolejne trzy lata Gmina deklaruje wnieść wkład w łącznej 
wysokości 306.600 zł.
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Radny Marek Rożek zwrócił uwagę, że w projekcie nie ma zapisane ile udziałów 
Gmina obejmuje wnosząc w/w wkład pieniężny. 

Radny Mieczysław Kowalski również zwrócił uwagę, że w uchwale powinna być 
określona liczba obejmowanych udziałów.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ilość udziałów jest określana przy podpisywaniu 
aktu notarialnego.

Innych uwag nie zgłoszono.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu uchwały: za wydaniem pozytywnej opinii 
głosowało 7 członków Komisji, 3 wstrzymało się od głosowania, nikt nie był 
przeciwny.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
– Tadeusz Ratajczak otwarł dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2011 rok.

Radny  Mieczysław  Kowalski  zapytał  dlaczego  w  dziale  700  „Gospodarka 
mieszkaniowa”  rozdział  70005  „Gospodarka  gruntami  i  nieruchomościami” 
dochody majątkowe zostały wykonane w tak niskim procencie.

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  niski  procent  wykonania  dochodów  w  tym 
rozdziale był spowodowany nie sprzedaniem  działek przy ul. Jeżewskiej.

Radny  Mieczysław  Kowalski  zapytał  także,  czy  w  planie  na  rok  bieżący 
zaplanowano dochody  z tego tytułu.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w planie budżetu na rok 2012 nie zapisano 
dochodu z tytułu sprzedaży w/w nieruchomości.

Innych uwag nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu otwarł 
dyskusję nad sprawozdaniem finansowym za 2011 rok.

W tej sprawie nikt głosu nie zabrał.
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Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu uchwały: za pozytywną opinią głosowało 
9 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwny.

c) udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2011.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna,  za pozytywną 
opinią głosowało 9 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosowania, nikt nie 
był przeciwny.

d) zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp.  na lata 
2012-2022.

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  zmiany  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej 
dotyczą aktualizacji planu dochodów i wydatków w tym wydatków majątkowych.
Zmiany w przedsięwzięciach  dotyczą: 
-  zwiększono  plan  nakładów,  a  zadanie  pn.  „Budowa  z  przebudowa  drogi 
gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej 
P 4965”  o kwotę 47.227 zł.

Radna Róża Jędrosz wnioskowała o środki finansowe na drogę łączącą od SP 
w Borku Wlkp. do ul. Asnyka.
Radny Mieczysław Dębowiak zwrócił uwagę, że przy SP w Borku Wlkp. parkuje 
bardzo dużo samochodów, które hamują płynny ruch przy szkole.

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina jest gotowa realizować to zadanie. Burmistrz dodał 
także,  że  dyrektorzy  szkół  w  Borku  Wlkp.  winni  wyjść  z  inicjatywą  w  tej 
sprawie. 

Innych uwag nie zgłoszono.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu uchwały (za pozytywną opinią głosowali 
wszyscy członkowie Komisji).

e) zmian budżetu i w budżecie.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt zmian, a mianowicie: 
- dz. 600, rozdz. 60016, § 6207 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 
1.615  zł  z  tytułu   środków  uzyskanych  z  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- dz. 756, rozdz. 75615, § 2680 – zwiększa się dochody o kwotę 8.335 zł 
z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach,

Str.3 /5



- dz. 926, rozdz. 92695, § 2910 – zwiększa się dochody o kwotę 2.377 zł 
z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości.
 
Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
• w dz. 600, rozdz. 60016, § 4270, 4300  zmniejsza się wydatki o łączną 
19.900 zł,

 w § 6050 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 15.000 zł (Przebudowa 
drogi w  Siedmiorogowie Drugim – 9.000 zł i w Siedmiorogowie 
Pierwszym  o kwotę  10.000 zł, zwiększa o kwotę 4.000 zł na zadanie 
„Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego),
- zwiększa się wydatki o łączna kwotę 47.227 zł  na zadanie Budowa 
z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. 
Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965”

• w dz.750, rozdz. 75075 dokonuje się przesunięć między paragrafami,
• w dz. 801, rozdz.80104, § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000 zł 
a zwiększa na wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000 zł na zadanie 
pn. „Położenie kostki brukowej przed budynkiem przedszkola.”

Radny Romuald Gawroński zapytał dlaczego tworzy się  miejsca parkingowe 
przy ul. Żeromskiego.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 
ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa na w/w ulicy ponieważ dużo 
samochodów parkuje na jezdni.

Innych uwag nie zgłoszono.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydali pozytywną 
opinię do przedstawionego projektu uchwały (za pozytywną opinią głosowali 
wszyscy członkowie Komisji).

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie radny Marek Rożek zapytał czy będą Gminie naliczone odsetki za 
wniesiony wkład pieniężny w wysokości 102.200 zł  w  celu objęcia nowych 
udziałów w podwyższonym kapitale Zakładu Gospodarki Odpadami”  Sp. z o.o. 
w Jarocinie do czasu objęcia udziałów.

Burmistrz wyjaśnił, że w tym temacie były prowadzone rozmowy ponieważ nie 
każda gmina wnosi udziały w tym samym czasie.

Radna Anna Marcinkowska wnioskowała o obcięcie gałęzi przy drodze 
Bruczków – Poręba.
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Kierownik Referatu Ochrony  Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że 
suche, połamane i szczególnie uciążliwe gałęzie zostaną obcięte. Ponadto dodał, 
że wycinka krzewów jest prowadzona w okresie zimowym.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał, z jakich środków dyrektorzy szkół mają 
płacić za  wiązanki kwiatów składane pod tablicami pamiątkowymi.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki takie powinny być zaplanowane w budżecie 
szkół w par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.  

Burmistrz poinformował, że na stronie internetowej Miasta i Gminy Borek Wlkp. 
będzie zamieszczony projekt zmiany ruchu drogowego w Borku Wlkp. Po czym 
Burmistrz wnioskował do radnych o zapoznanie się z w/w projektem i wniesienie 
ewentualnych uwag.

Radny Romuald Gawroński zapytał, czy ulica Konopnicka będzie otwarta dla 
ruchu ciężarowego.

Burmistrz wyjaśnił, że znaki drogowe zostaną zmienione i będzie tam odbywał 
się ruch wszystkich pojazdów. 

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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