
Protokół nr 2 /2006
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

odbytego w dniu 27 grudnia 2006 roku

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 
oraz członkowie Komisji  - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
3. Plan pracy Komisji na rok 2007.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji – Andrzej 

Kubiak. Przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

a) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2007,
Projekt planu pracy Rady Miejskiej na rok 2007 przedstawił Przewodniczący 
Komisji, a mianowicie:

Termin Treść Odpowiedzialny za 
przygotowanie 

materiałów
I kwartał  Szkolenie radnych z zakresu ustawy o samorządzie 

gminnym
 Uchwalenie budżetu gminy na 2007 rok
 Złożenie sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej  za rok 2006 
 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych
 Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie 

powiatu gostyńskiego
 Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na 

terenie gminy Borek Wlkp.  
 Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie 

gminy Borek Wlkp.

Burmistrz

Burmistrz
Przewodniczący 
Komisji
Burmistrz
Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych
Komendant MGOSP

Komisja Oświaty, 
Zdrowia, Kultury, Spraw 
Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego
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III kwartał
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 

2007 roku
 Informacja z przygotowania placówek oświatowych 

do nowego roku szkolnego

Burmistrz

Komisja Oświaty, 
Zdrowia, Kultury, Spraw 
Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego

IV kwartał  Uchwalenie stawek podatków na rok 2008
 Zatwierdzenie taryf opłat oraz zasady rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

 Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki 
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na    
      2008 rok
 Uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok
 Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej Borku 

Wlkp. na rok 2008
 Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2008 rok
 Sprawozdanie komisji Rady z działalności w 2007 

roku i przedstawienie planu pracy na rok 2008

Burmistrz

Przewodniczący Rady

Przew. Komisji 
Rewizyjnej
Przew. danej Komisji 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego planu pracy.

b) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007,

I kwartał  Zaopiniowanie projektu budżetu na 2007 rok.

 Złożenie sprawozdania z działalności komisji 
     w 2006 roku.

II kwartał  Analiza sprawozdania z realizacji budżetu za 2006 rok.

 Opracowanie wniosku do RIO o udzielenie absolutorium.
 Kontrola problemowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 
     w Borku Wlkp.
 Analiza działalności Boreckiego Zakładu Wodociągów 
     i Kanalizacji Spółka z o.o. Karolew
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III kwartał  Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

 Kontrola problemowa Przedszkola Samorządowego 
     w Karolewie.

IV kwartał  Zaopiniowanie stawek podatkowych oraz cen za zaopatrzenie 
w wodę  i odprowadzenie ścieków.

 Ustalenie planu pracy Komisji na 2008 rok
 Zaopiniowanie budżetu na 2008 rok.

W tym punkcie radny Tadeusz Jańczak wnioskował o wprowadzenie do planu 
Komisji Rewizyjnej kontroli finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej, z uwagi 
na zbyt duże środki finansowe przeznaczane na wydatki inwestycyjne.
Radny – Marek Rożek poinformował, że radny Mieczysław Dębowiak na 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej poinformował, że w ubiegłym roku Komisja 
kontrolowała OSP, natomiast obecnie wszelkie organizacje otrzymujące środki 
z budżetu gminy mają być kontrolowane.
Radny – Tadeusz Jańczak stwierdził, że Rada Miejska jest nową Radą 
i powinna kontrolować na jakie cele są wydawane środki budżetowe.
Po za tym radny prosił o wyjaśnienie czy w Boreckim Zakładzie Wodociągowo 
– Kanalizacyjnym w Karolewie „jest odpis amortyzacyjny, czy nie”.
Następnie Przewodniczący Komisji prosił o przegłosowanie zgłoszonej 
poprawki do planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
Za wprowadzeniem analizy budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 
2006 głosowało 8 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie 
wstrzymał się od głosowania.
Innych uwag nie zgłoszono.

c) zmian budżetu i w budżecie
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany planu budżetu po stronie 
dochodów dotyczą :
w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 
zwiększa się dochody o kwotę 3.773 zł. na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin pozyskanych z Unii Europejskiej na zadania realizowane 
w ramach programów wspólnotowych Sokrates - Comenius  zgodnie z umową 
nr 05/SPC/05-0157/P2 z dnia 23.10.2005 r. - II rata przyznanych środków dot. 
zwrotu zaliczkowego finansowania przez organ prowadzący .

Zmiany planu budżetu po stronie wydatków dotyczą:
w dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 3.773 
zł.
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W dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się zmiany 
klasyfikacji  wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 
273 zł. i w § 4427 – podróże służbowe zagraniczne 3.500 zł.

Radny – Tadeusz Jańczak zapytał czy Gmina rozlicza się rokiem 
kalendarzowym czy tez obrotowym, jeśli rokiem kalendarzowym to czy 
wyjątkiem jest mienie komunalne, rozliczane od września do września.

W tym punkcie Skarbnik poinformował, że mienie komunalne rozlicza się 
wyjątkowo od września do września.
Następnie Przewodniczący Komisji – Andrzej Kubiak zapytał kto składał 
propozycje inwestycji do projektu budżetu na rok 2007.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w/w propozycje składał każdy pracownik ze 
swojego stanowiska pracy.

Przewodniczący Komisji uważa, że rozpoczęte inwestycje należy kończyć, 
a nie rozpoczynać nowe nie kończąc rozpoczętych.

Radny – Tadeusz Jańczak wnioskował o szczegółowy budżet każdej szkoły na 
rok 2007 (koszty stałe takie jak energia, itp.).
Zgłoszony wniosek poparło 8 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania i nikt nie był przeciwny.

Innych uwag nie zgłoszono.

d) zmiany uchwały NR XXIII/166/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
    z dnia 25.11.2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  
     i odpłatności  za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi   
     realizowane w ramach zadań własnych gminy

W tym punkcie Kierownik MGOPS – Dorota Dutkowiak poinformowała, że 
obowiązująca od 1 maja 2004 r. ustawa o pomocy społecznej jako zadanie 
własne gminy o charakterze obowiązkowym wymienia organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa 
szczegółowe warunki w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
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oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania.

Zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych w środowisku wykazuje 
tendencję wzrostową. Środki finansowe przeznaczane przez gminę na 
pokrywanie kosztów usług winny być wykorzystane w sposób efektywny 

i z zastosowaniem stałego nadzoru nad wymiarami pomocy. Uchwała ustala 
taką samą wysokość odpłatności dla osoby samotnej i samotnie 
gospodarującej, gdyż osoby te zawsze prowadzą samodzielne gospodarstwo 
domowe

i uzasadnionym byłoby uprzywilejowanie osób samotnych.

Poziom odpłatności klientów za usługi nie ogranicza dostępności do usług, 
gdyż w uzasadnionych przypadkach zachodzi możliwość zwolnienia w całości 
lub części z odpłatności za usługę.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. 

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej zachodzi i konieczność zweryfikowania 
tabeli.
Odpłatność ustaloną wg warunków przyjętych w poprzedniej uchwale. 
Poprzednio dochód bazowy wynosił 461 zł  obecnie 477 zł.

Od tej kwoty przyjęto procentowy wzrost.

Radny – Andrzej Kubiak zapytał ile osób korzysta z usług opiekuńczych.
Kierownik MGOPS wyjaśniła, że ok. 12 osób.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.3. Plan pracy Komisji na rok 2007.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji na rok 2007.
I kwartał  1.Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.

2. Ocena stanu technicznego dróg – posiedzenie wyjazdowe.

II kwartał    1. Przygotowanie do sesji absolutoryjnej.

III kwartał   1. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.
2. Ocena stanu funkcjonowania Boreckiego Zakładu  

                         Wodociągowo - Kanalizacyjnego w Karolewie. 
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3. Analiza kosztów administracyjnych szkół oraz Urzędu 
Miejskiego.

IV kwartał   1. Ustalenie planu pracy na rok 2008.
2. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2008 rok.
 

Członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Radny Tomasz Szczepaniak wnioskował o budowę parkingu na ul. 
Sienkiewicza przy posesji 13 i 15.
Radny – Marek Rożek prosił o sporządzenie spisu planowanych prac na rok 
2007 w każdej wiosce, jeśli możliwe to również na rok 2008.
Następnie radny - Mieczysław  Kowalski zapytał, czy jest planowana budowa 
drogi na ul. Mickiewicza i Asnyka, jeśli tak czy w obecnej kadencji Rady.
Członkowie Komisji wnioskowali o budowę tam drogi osiedlowej.

Ad.5. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów 
Przewodniczący Komisji zakończyła posiedzenie.

Protokołowała Przewodniczący Komisji 

Wiesława Wójcik Andrzej Kubiak
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