
Protokól nr 17/2004

z wspólnego posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia,
Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa

i Porzadku Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budzetu, Komisji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska oraz

Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 6 pazdziernika 2004 roku

W posiedzeniu udzial wzieli czlonkowie komisji, Burmistrz Borku Wlkp.,
Przewodniczacy Rady, oraz dyr. Miejsko Gminnego Zakladu Gospodarczego
w Borku Wlkp.- lista obecnosci stanowi zalacznik nr l do niniejszego protokolu.

\J Porzadek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawa modernizacji Szkoly Podstawowej w Borku Wlkp.
3. Zaopiniowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w

wode i zbiorowe odprowadzenie scieków.
4. Wolne glosy i wnioski.
5. Zakonczenie.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonala Przewodniczacy Rady - Roman
Kreciolek. Przedstawila porzadek posiedzenia, który przyjeto bez zmian.

"""

' / Ad.2. Sprawa modernizacji Szkoly Podstawowej w Borku Wlkp.

W tym punkcie Burmistrz - Marian Janczak przedstawil plan
finansowania modernizacj i szkoly.

Rok 2004 270 tys. dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej
250 tys. pozyczka z WFOSiGW
520 tys.

Rok 2005 250 tys. pozyczka z WFOSiGW
500 tys. pozyczka z NFOSiGW
250 tys. srodki wlasne

1.000 tys.



Rok 2006 350 tys. premie termomodernizacyjne
430 tys. srodki wlasne

780 tys.

Radny - Jerzy Pralat uwaza, ze nie nalezy zaciagac tak duzych kredytów i nie
nalezy maksymalnie zadluzac Gminy. Dalej dodal równiez, ze remont budynku
szkoly jest pilny, ale nalezy go wykonywac etapowo.

Radny - Michal Dopierala poparl stanowisko przedmówcy, dodal równiez, ze w
pierwszym etapie nalezy wykonac wymiane okien w szkole.

'--" Przewodniczacy Rady wnioskowal o przedstawienie kosztorysu poszczególnych
prac.

Burmistrz poinformowal, ze:
- koszt wymiany okien to kwota ok. 850 tys. zl, ocieplenia scian 450 tys. zl,
ocieplenia stropodachu 450 tys. zl, wymiana instalacji c.o. ok. 500 tys. zl do
tego dochodza koszt nadzorczy i inwestorski. Dodal równiez, ze jesli prace
remontowe bedzie wykonywac sie etapowo nie uzyska sie efektu i Gmina straci
dotacje z tego tytulu.

Radna - Regina Kot oraz radny - Mieczyslaw Debowiak uwazaja, ze zadanie to
nalezy realizowac wg przedstawionego planu przez Burmistrza.

\ /

Radna - Róza Jedrosz zapytala czy dyr. SP w Borku Wlkp. czynila jakiekolwiek
dzialania w celu pozyskanie srodków pozabudzetowych na remont szkoly.

Burmistrz wyjasnil, ze nic mu nie wiadomo w tym temacie.

Nastepnie glos zabral Przewodniczacy Rady zwracajac sie do radnych o
szczególowe przeanalizowanie sprawy i podjecie w przyszlosci odpowiedniej
decyzj i.

Radny - Andrzej Kubiak zwrócil uwage, ze od kilku lat nie wykonano zadnego
remontu w SP w Zalesiu, dodal równiez, ze z obwodu tejze szkoly wiele dzieci
jest przepisywanych do SP w Borku Wlkp. - czyzby dlatego aby ja zamknac?
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Radny- Marek Rozek wyjasnil, ze w poprzedniej kadencji Rady byl
sporzadzony projekt nowych obwodów szkolnych, jednak rodzice nie wyrazili
zgody na takie zmiany.

Wiecej uwag w tym temacie nie zgloszono.

Ad.3. Zaopiniowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie scieków.

Burmistrz wyjasnil, ze wplynal wniosek Miejsko - Gminnego Zakladu
Gospodarczego w Borku Wlkp. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wode i odprowadzania scieków.
Dalej przedstawil propozycje struktury taryfowej i wysokosci oplat na rok
2004/2005, a mianowicie:
l) Woda - gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze za l m3- 1,84zl .

(netto) dotychczas 1,63 zl
2) Scieki - komunalne odprowadzane do kolektora i dowozone za l m3- 2,80
dotychczas 1,63 zl
3) scieki przemyslowe dowozone za l m3 - 6,00 zl
4) scieki w zaleznosci od ladunku zanieczyszczen za l m3- od 12,00 zl
Nastepnie Burmistrz wyjasnil, ze do wniosku Zaklad dolaczyl nastepujace
dokumenty:
l) prognoze kosztów - zarzadu
2) zestawienie zadan do wieloletniego planu modernizacji rozwoju urzadzen

wodociagowych na rok 2005
3) zestawienie kosztów hydroforni i oczyszczalni scieków
4) prognoza kosztów oczyszczalni na 2005 rok
5) prognoza kosztów hydroforni na 2005 rok
6) wieloletni plan modernizacji i rozwoju urzadzen wodociagowych
7) wieloletni plan modernizacji i rozwoju urzadzen kanalizacyjnych

Czlonkowie Komisji dokonali szczególowej analizy przedstawionych kosztów,
nastepnie wraz z Burmistrzem zweryfikowali je, co spowodowalo obnizenie
wysokosci nastepujacych oplat:
l) Woda - gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze za l m3 - 1,75 zl .
(netto)
2) Scieki - komunalne odprowadzane do kolektora i dowozone za l m3- 2,60 zl
(netto)

Czlonkowie Komisji uwazaja, ze koszty doprowadzania wody oraz
odprowadzania scieków nalezy minimalizowac, aby zachecac mieszkanców do
podlaczen.
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AdA. Rozpatrzenie pism i wniosków.

. Informacja dotyczaca Biura Poselskiego Marka Siwca.
Informacja zostala przyjeta przez czlonków Komisji.

. Wniosek Proboszcza Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Pocieszenia NMP w
Borku Wlkp. dotyczace dofinansowania remontu i konserwacji kosciola
parafialnego

Czlonkowie Komisji popieraja koniecznosc wykonywania opisanych remontów,
jednak ze wzgledu na fakt, iz Gmina realizuje wiele kosztownych inwestycji,
srodki budzetowe w roku biezacym zostaly w pelni rozdysponowane. W miare
mozliwosci finansowych wniosek zostanie uwzgledniony przy planowaniu
budzetu na rok 2005.

'--'

Ad.5. Wolne glosy i wnioski.

W tym punkcie nikt glosu nie zabral.

Ad.6. Zakonczenie.

Wobec zrealizowanego porzadku obrad oraz braku innych glosów
Przewodniczaca Komisji zakonczyla posiedzenie.

;-../

Protokolowala

~
Wieslawa Wójcik

Przewodniczacy Rady

Roman Kreciolek
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