
Protokół nr 25/2012 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

odbytego w dniu 8 października 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) zlecenia realizacji zadań własnych gminy, wynikających z ustawy 
o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kierownik  MGOPS  w  Borku  Wlkp.  –  Dorota  Dutkowiak  poinformowała,  że 
zgodnie z art. 10 ust. 1  ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i  systemie  pieczy  zastępczej,  organ  stanowiący  gminy  wyznacza  podmiot  do 
realizacji zadań własnych gminy. Podstawowym celem ustawy, jaki przyświecał 
ustawodawcy, jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny 
i  systemu  pieczy  zastępczej  nad  dziećmi  pozbawionymi  prawidłowej  opieki 
rodzicielskiej.  Nowy  system  ma  za  zadanie  wzmocnić  rodzinę  przeżywającą 
kryzys dotyczący opieki i wychowania dzieci, a w konsekwencji w przyszłości 
ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. 
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Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna

b) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
świadczone usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych 
gminy jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania.

Kierownik  MGOPS  w  Borku  Wlkp.  wyjaśniła,  że  rozporządzenie  Rady 
Ministrów z dnia 17 lipca 2012r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz 
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  wprowadza zweryfikowane 
kryteria dochodowe w związku z tym należy dostosować tabelę odpłatności do 
obowiązujących przepisów prawa.
Zgodnie z art. 50 ust 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy określa, 
w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowe  warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
Nowa uchwała w sposób bardziej szczegółowy określa zasady przyznawania 
i  odpłatności  za  świadczone  usługi  opiekuńcze  oraz  zasady  częściowego  lub 
całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
Zaproponowany  poziom  odpłatności  podopiecznych  za  usługi  nie  ogranicza 
dostępności do usług, gdyż w uzasadnionych przypadkach zachodzi możliwość 
zwolnienia  w  całości  lub  części  z  odpłatności  za  usługę,  jak  również  daje 
możliwość zmniejszenia kwoty odpłatności. Coraz częściej zdarza się, iż osoby 
korzystające z usług opiekuńczych ponoszą pełną odpłatność.

Radny Romuald Gawroński zapytał jak proponowane zmiany wpłyną na koszty 
dla Gminy.

Kierownik  MGOPS  wyjaśniła,  że  trudno  na  dzień  dzisiejszy  określić  koszty, 
ponieważ jest to  uzależnione od kwoty świadczonych usług. 

Innych pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna

c) wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej.

Burmistrz poinformował, że członkami założycielami Spółdzielni Socjalnej 
„Pomocna  dłoń”   będą  Gmina  Borek  Wlkp.  deklarująca  objęcie  2  udziałów 
o łącznej wartości 10 000 zł oraz Powiat Gostyński deklarujący objęcie 
2 udziałów o łącznej wartości 10 000 zł.
Głównym celem powołania Spółdzielni jest aktywizacja osób bezrobotnych 
i niepełnosprawnych. Utworzenie spółdzielni pozwoli także na stworzenie miejsc 
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pracy  dla  niepełnosprawnych  pracowników  zatrudnionych  w  Zakładzie 
Aktywności Zawodowej w Leonowie przygotowanych do podjęcia zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy. 

Radny Marek Rożek poinformował, że idea utworzenia Spółdzielni Socjalnej jest 
zrozumiała i dobra. Ponadto zapytał, czy każdy udział będzie wynosił 5.000 zł.

Burmistrz wyjaśnił, że każdy udział będzie wynosił 5 000 zł.

Innych pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna

d) procedury nadawania nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym oraz 
parkom i skwerom na terenie gminy Borek Wlkp.

Inspektor ds. Architektury – Donata Drukarczyk poinformowała, że zgodnie z art. 
18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie 
uchwał  w  sprawach  herbu  gminy,  nazw  ulic  i  placów  będących  drogami 
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.  115 z późn. zm.). 
Niniejsza uchwała tworzy procedury nadawania nazw ulicom, placom, drogom 
wewnętrznym,  oraz  parkom  i  skwerom,  w  tym  między  innymi  wskazuje 
podmioty,  które  mogą  być  wnioskodawcami  nazw,  elementy  wniosku  oraz 
zasady  nazewnictwa.  Celem  uchwały  jest  ujednolicenie  i  usystematyzowanie 
spraw  i  procedur  związanych  z  nazewnictwem  ulic,  parków,  skwerów 
położonych na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. W związku z tym, iż w prawie 
lokalnym  nie  istniały  do  tej  pory  stosowne  procedury,  zaistniała  potrzeba 
wdrożenia regulacji w tym względzie.

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

e) podziału  gminy  Borek  Wlkp.  na  okręgi  wyborcze  oraz  ustalenia  ich 
granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Sekretarz Gminy przedstawiła projekt podziału gminy Borek Wlkp. na okręgi 
wyborcze, a mianowicie:

1. Liczba radnych wybieranych w gminie -  15
2. Liczba mieszkańców w gminie -  7734
3. Norma przedstawicielstwa -   515.6
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Nr okręgu 
wyborcze-

go
Granice okręgu wyborczego

Liczba mieszkańców
w okręgu

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu

1.

BOREK WIELKOPOLSKI: 
ADAMA ASNYKA, 
DWORCOWA, JEŻEWSKA, 
MARII KONOPNICKIEJ, 
SPORTOWA, SZKOLNA

501 1

2.

BOREK WIELKOPOLSKI: 
GŁOSINY, OSIEDLE 600 LECIA, 
POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH

493
1

3.

BOREK WIELKOPOLSKI: 
ADAMA MICKIEWICZA, 
HENRYKA SIENKIEWICZA, 
JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 
KILIŃSKIEGO, SKOKOWSKA, 
STEFANA ŻEROMSKIEGO, 
SZOSA JARACZEWSKA

594 1

4.

BOREK WIELKOPOLSKI: 
DROGA LISIA, FARNA, 
GRANICZNA, LISIAGÓRA, 
RYNEK, RYNKOWA, 
STANISŁAWA GOGULSKIEGO, 
WĄSKA, ZIELONA

518 1

5.

BOREK WIELKOPOLSKI: 
EDMUNDA BOJANOWSKIEGO, 
KOŹMIŃSKA, POGORZELSKA, 
ZDZIESKA, ZDZIEŻ

436 1

6. KAROLEW 760 1

7.
DOROTÓW,  STRUMIANY, 
TRZECIANÓW, TRZECIANÓW 
OSIEDLE, 

309 1
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8. WYGODA, ZALESIE ,USTRONIE 612 1

9.
DĄBRÓWKA, GRODNICA, 
KOSZKOWO, OSÓWIEC 455 1

10.
FRASUNEK, JEŻEWO, LIŻ, 
STAWISZYN 346 1

11.
STUDZIANNA, WRONINY, 
WYCISŁOWO, JAWORY 636 1

12.  SKOKÓW, SKOKÓWKO 355 1

13.
BOLESŁAWÓW, BRUCZKÓW, 
LEONÓW 698 1

14.
CELESTYNÓW, CIELMICE, 
SIEDMIOROGÓW DRUGI, 
SIEDMIOROGÓW PIERWSZY

498 1

15.
GŁOGININ, MAKSYMILIANÓW, 
ZIMNOWODA 523 1

Sekretarz Gminy poinformowała, że powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisarza Wyborczego. 

Radny Przemysław Madzia wnioskował o przesunięcie miejscowości Ustronie 
z okręgu Nr 8 do okręgu Nr 7.

Radny Andrzej Kubiak poparł zgłoszony wniosek. Ponadto dodał, że Ustronie – 
Dąbrówka to jedno sołectwo, a sołectw nie powinno się dzielić.

Radny Leszek Dajewski zwrócił uwagę, że z okręgu, gdzie przypisany jest 
Karolew wcześniej była również miejscowość Siedmiorogów Pierwszy 
i Trzecianów Osiedle. Następnie radny wnioskował o rozważenie możliwości 
dołączenia do okręgu wyborczego Nr 6 gdzie jest sam Karolew, miejscowości 
Trzecianów Osiedle i podzielenie na dwa okręgi wyborcze. 
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Sekretarz wyjaśniła, że w okręgu może być maksymalnie 773 osoby, a ten okręg 
przekroczył liczbę ludności, ponieważ sam Karolew ma 770 mieszkańców.

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Tadeusz Ratajczak prosił o przegłosowanie wniosku radnego Przemysława 
Madzi, przeniesienie Ustronia z okręgu Nr 8 do okręgu Nr 7.

Za wnioskiem radnego głosowało 9 członków Komisji, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania, nikt nie był przeciwny (nieobecni radni: Marek Rożek, Andrzej 
Kubiak)

Innych uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna – za wydaniem 
głosowało 
7  członków  Komisji,  1  radny  wstrzymał  się  od  głosowania,  nikt  nie  był 
przeciwny (nieobecni radni: Marek Rożek, Andrzej Kubiak).

f) zbycia nieruchomości gruntowej położonej  w  Borku Wlkp.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 
poinformował, że uchwała dotyczy sprzedaży prawa własności działki Nr 
1101/1 na uzupełnienie działki sąsiedniej tj. nr 1075 będącej własnością 
Państwa Marii 
i Stefana małż. Sikorskich. 

Z wnioskiem o sprzedaż działki wystąpili P.P. Sikorscy. Działka Nr 1001/1 
została  wydzielona z  działki  Nr  1101.  Podział  działki  został  zatwierdzony 
decyzją z dnia 8 maja 2012 r. Działka ta będzie służyła P.P. Sikorskim na 
pobudowanie  garażu.  Powierzchnia  działki  stanowi  obszar  0,0076  ha. 
Wartość jej określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 2.800 zł.

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

g) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski 
poinformował,  że uchwała dotyczy sprzedaży działki  stanowiącej  grunt po 
byłej  owczarni  położony  w  Głogininie.  Grunt  ten  wcześniej  stanowił 
własność Skarbu Państwa. Po komunalizacji stanowi własność Gminy 
Borek  Wlkp.  Działka  ta  została  skomunalizowana  w  2011  r.  Obszar  jej 
wynosi  0,6380  ha.  Wartość  określona  przez  rzeczoznawcę  majątkowego 
wynosi 66.000 zł. Działka ta zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego.

Radny Mieczysław Dębowiak zapytał, czy po sprzedaży wskazanego gruntu wieś 
Głoginin może uzyskać jakieś środki.
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Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli z tytułu sprzedaży Gmina uzyska dość dobrą cenę 
wówczas przekaże część środków dla wsi Głoginin. 

Innych pytań nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna.

h) zmian budżetu i w budżecie na rok 2012.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany po stronie dochodów związane są 
z urealnieniem planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach 
i paragrafach. 
Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 25.360.038 zł.
Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
• dz.754, rozdz. 75412 zmniejsza się wydatki w §§ 2820, 3020, 4170, 4260 
o łączna  kwotę 14.840 zł,  a  zwiększa  w § 4210 o kwotę 3.300 zł  (na  zakup 
paliwa) oraz w § 6190 o kwotę 17.000 zł  (dotacja celowa dla OSP na zakup 
sprzętu hydraulicznego),
- zmniejsza się wydatki w rozdz. 75414 § 4210 oraz w § 4300 o kwotę 
1.960 zł
- zmniejsza się wydatki w rozdz. 75421 § 4210 o kwotę 3.500 zł, 
• w dz. 801, 854, dokonuje się przesunięć między  paragrafami. Zmiany 
w tych rozdziałach  podyktowane są m.in. zabezpieczeniem środków na składki 
na ubezpieczenia społeczne (wzrost składki rentowej o 2% od miesiąca lutego br, 
wzrost  wynagrodzeń  w  związku  z  zatrudnieniem  nauczyciela  zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczego).  Ponadto  Zespół  Szkół  w  Zimnowodzie 
przystąpił  do realizacji  Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”, gdzie Gmina 
musi  zabezpieczyć  środki  własne  tj.  wydatki  bieżące  w wysokości  31.142  zł 
(20%), wydatki majątkowe 14.085 zł (50%).
• w dz.758, rozdz. 75818, § 4810 zwiększa się rezerwę celową o kwotę 4.973 zł.
Po  dokonanych  zmianach  rezerwa  ogólna  wynosi  74.389  zł,  rezerwa  na 
zarządzanie kryzysowe 50.000 zł.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zapytał czy są zabezpieczone środki 
na zakup wozu strażackiego.

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  na  zakup  samochodu  nie  ma  środków,  są 
zabezpieczone  środki  dla  OSP  na  zakup  sprzętu  –  wyposażenia  wozu 
strażackiego. 

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: pozytywna (za głosowało 
9  członków  Komisji,  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosowania  i  nikt  nie  był 
przeciwny (nieobecny radny Marek Rożek)
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Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 15.10 br. 
w Sanktuarium w Borku Wlkp. będzie telewizja TRWAM, po czym wnioskował 
do radnych o współpracę w uświetnieniu uroczystej mszy św. 
Ponadto Przewodniczący Rady odczytał pismo Prokuratury Rejonowej 
w Gostyniu o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia 
obowiązków przez Burmistrza Borku Wlkp. podczas sprzedaży w 2010 roku 
z gminnego zasobu nieruchomości na rzecz Sp. z o.o. BIOPAL.

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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