BR.0002.1.2020
Protokół Nr XVIII/2020
sesji Rady Gminy Czerwonak,
która odbyła się 23 stycznia 2020 r. w sali sesyjnej w budynku hali sportowej
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” przy ul. Leśnej 6
w Czerwonaku
Sesję rozpoczęto o godzinie 9:05, a zakończono o godzinie 12:25. Z ustawowego składu Rady Gminy
Czerwonak, liczącego 21 radnych, w obradach wzięło udział 20 radnych (nieobecny usprawiedliwiony
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Zarzycki), lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu oraz
Pierwszy Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, Radca Prawny, kierownicy wydziałów Urzędu Gminy
Czerwonak, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli,
przedstawiciele prasy lokalnej, mieszkańcy gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o protokole XVII sesji.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonak.
6. Spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” na temat propozycji zmian do projektów aktów prawa miejscowego dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w prowadzeniu
zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska)
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem,
etap 2 (od km 0+091,40 do 0+874,15).
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na sporządzenie
dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P
Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną
w Kicinie, Gmina Czerwonak”.
9. Uchwała w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla
zawodników z terenu Gminy Czerwonak za osiągnięte wyniki sportowe.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu osiedla Czerwonak w Czerwonaku.
11. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwonak na rok szkolny
2019/2020.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Czerwonak na 2020 rok.
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Czerwonak na lata 2018-2020.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Promocji Zdrowia
„ZDROWA GMINA CZERWONAK” na lata 2014-2020.
15. Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku.
16. Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak, jako organu wykonawczego gminy między
sesjami Rady Gminy Czerwonak.
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17. Miesięczne podsumowanie prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie sesji.
Ad.1. Otwarcie sesji.
Otwarcia sesji, powitania zgromadzonych i stwierdzenia prawomocności obrad dokonał
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut. Poinformował, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poinformował, że zgodnie z Rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z porządku obrad trzeba zdjąć pkt 9 „Uchwała w sprawie
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników z terenu Gminy
Czerwonak za osiągnięte wyniki sportowe.”. Ww. uchwała będzie procedowana podczas lutowej sesji.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad
pkt 9. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych z 19 obecnych na sali. Porządek obrad został
zmieniony jednogłośnie. Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o protokole XVII sesji.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonak.
6. Spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” na temat propozycji zmian do projektów aktów prawa miejscowego dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w prowadzeniu
zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska)
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem,
etap 2 (od km 0+091,40 do 0+874,15).
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na sporządzenie
dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P
Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną
w Kicinie, Gmina Czerwonak”.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu osiedla Czerwonak w Czerwonaku.
10. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwonak na rok szkolny
2019/2020.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Czerwonak na 2020 rok.
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Czerwonak na lata 2018-2020.
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Promocji Zdrowia
„ZDROWA GMINA CZERWONAK” na lata 2014-2020.
14. Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku.
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15. Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak, jako organu wykonawczego gminy między
sesjami Rady Gminy Czerwonak.
16. Miesięczne podsumowanie prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie sesji.
Ad.3. Informacja o protokole XVII sesji.
Nie zgłoszono uwag do protokołu. Protokół zostanie podpisany.
Ad.4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały wraz
z autopoprawkami. Autopoprawki stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anita Banaszak
poinformowała, że komisja przeanalizowała projekt ww. uchwały i zaopiniowała go pozytywnie
z wyłączeniem pkt 3 autopoprawki nr 1 dot. wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska w sprawie zwiększenia wydatków w kwocie 40 000,00 zł w związku z wprowadzeniem
nowego zadania „Rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie Czerwonak poprzez restaurację
i rewitalizację pałacu w Owińskach” z przeznaczeniem na przygotowanie i opracowanie dokumentacji
aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie. Komisja prosiła o udzielenie szczegółowszych
informacji w tym zakresie oraz o poddanie tego punktu osobno pod głosowanie.
W dyskusji głos zabrali: radny Jacek Sommerfeld (w imieniu Klubu Radnych Prawa
i Sprawiedliwości i Niezależnych popiera w szczególności zapis ust. 11 projektu uchwały dot.
upoważnienia Wójta); Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser (odniósł się do zapisu autopoprawki,
który Komisja Budżetu i Finansów zaproponowała wyłączyć z głosowania; wyjaśnił, że informacja
o projekcie dotarła kilka dni temu i obecnie nie jest w stanie stwierdzić, czy gmina wejdzie
w projekt, czy nie; w marcu trzeba złożyć aplikację, a wcześniej wybrać firmę, która przygotuje
aplikację, natomiast na sesję lutową należy przygotować montaż finansowy; poinformował,
że konieczny jest remont dachu pałacu); radny Jacek Sommerfeld (zapytał, czy gminę stać, aby duże
środki przeznaczyć na pałac w Owińskach; zaproponował, aby wstrzymać się z podjęciem decyzji);
radny Sławomir Olejniczak (prosił o zestawienie planowanych remontów w zasobie lokalowym
na 2020 r.); Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser (powiedział, że dokument zostanie przekazany);
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anita Banaszak (zapytała,
czy decyzję w sprawie przeznaczenia środków na rewitalizację pałacu należy podjąć na dzisiejszej
sesji, czy można przesunąć podjęcie decyzji na miesiąc luty); Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser
(poinformował, że na dzisiejszej sesji zatwierdzając ten punkt Rada przeznacza środki na wybór firmy,
która opracuje dokumentację aplikacyjną, natomiast na lutowej sesji Rada Gminy podejmie decyzję
czy gmina skorzysta z tego programu i wówczas zabezpieczy ewentualne środki na całą dalszą
działalność w tym zakresie); Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów Anita Banaszak (poprosiła, aby punkt przegłosować osobno); radny Jacek Sommerfeld
(zapytał, na jakie dofinansowanie może liczyć gmina); Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser
(powiedział, że na szczegółowe pytania nie jest w stanie odpowiedzieć); Wiceprzewodnicząca Rady,
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anita Banaszak (poprosiła, aby kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poinformowała o projekcie tak jak na Komisji
Budżetu i Finansów); kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka
Jamrowska (wyjaśniła, że jeśli gmina przystąpi do programu wówczas będzie aplikować o kwotę
dofinansowania w wysokości 3,5 mln euro, czyli około 16 mln zł, projekt zakłada, że około 15-20%
środków należy przeznaczyć na działania miękkie typu festiwale, wystawy itp., termin składania
wniosków to 16 marzec br.; jest to program na lata 2020-2024); Przewodniczący Rady Wojciech
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Skrzekut (poprosił o dodatkowe spotkanie Wójta z radnymi w celu omówienia tematu rewitalizacji
pałacu w Owińskach i aplikacji o środki zewnętrzne); radny Jacek Sommerfeld (podkreślił, że temat
jest poważny i zbyt późno przedstawiony radnym; zaproponował w tym temacie zwołanie sesji
nadzwyczajnej); Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser (powiedział, że bez zgody Rady Gminy
środki nie zostaną uruchomione; poprosił o podjęcie decyzji).
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie wniosek złożony przez
Wiceprzewodniczącą Rady, Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Anitę Banaszak o odrębne
głosowanie punktu 3 autopoprawki nr 1 – wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska w sprawie zwiększenia wydatków w kwocie 40 000,00 zł w związku z wprowadzeniem
nowego zadania „Rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie Czerwonak poprzez restaurację
i rewitalizację pałacu w Owińskach” z przeznaczeniem na przygotowanie i opracowanie dokumentacji
aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie. W głosowaniu nad punktem 3 autopoprawki nr 1
wzięło udział 20 radnych z 20 obecnych na sali. Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 5
głosach „wstrzymujących”. Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie projekt ww.
uchwały wraz z autopoprawkami. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych z 20 obecnych na sali.
Uchwała Nr 163/XVIII/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Skarbnik Radosława Wiśniewska, w imieniu wszystkich pracowników, podziękowała
za przegłosowanie podwyżek dla pracowników.
Ad.5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonak.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały wraz
z autopoprawką. Autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anita Banaszak
poinformowała, że komisja przeanalizowała projekt ww. uchwały i zaopiniowała go pozytywnie,
z wyjątkiem punktu dot. przeznaczenia środków na przygotowanie i opracowanie dokumentacji
aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie nowego zadania dot. pałacu w Owińskach tak jak
przy projekcie uchwały budżetowej. Przypomniała, że wniosek w pkt „Uchwała zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok” został przegłosowany osobno.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały wraz
z autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych z 20 obecnych na sali. Uchwała
Nr 164/XVIII/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Wydruk
z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.6. Spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” na temat propozycji zmian do projektów aktów prawa miejscowego dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
Dyrektor Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Andrzej Springer:
 poinformował o trwających konsultacjach społecznych dot. nowelizacji Regulaminu utrzymania
czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin
wchodzących w skład ZM „GOAP” oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
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 omówił zmiany, które wynikają z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów; w przypadku
niewywiązywania się z tego obowiązku zostanie podwyższona opłata, wydawana w drodze decyzji
administracyjnej;
 właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujący bioodpady będą mogli uzyskać
zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radni zadali następujące pytania:
 radny Jaromir Korta poinformował, że przy efektywnej segregacji odpadów nie jest w stanie
uzbierać pojemnika o pojemności 240 litrów; zwrócił uwagę, że w takim razie płaci za połowę
pojemnika;
 radna Edyta Godawa zapytała, gdzie przedsiębiorca powinien wywozić gruz;
 radna Hanna Kościelska zapytała jak zostanie rozwiązana kwestia segregacji odpadów
w budynkach wielorodzinnych; zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia kampanii
informacyjnej dot. segregacji odpadów;
 radny Jacek Sommerfeld zwrócił uwagę, że powinien być łatwiejszy dostęp do wyrzucania
odpadów problemowych (np. baterie, żarówki); zapytał w jakiej wysokości jest dług Związku;
zapytał, czy system ściągalności opłat od dłużników jest skuteczny oraz czy udało się uszczelnić
system;
 sołtys Sołectwa Bolechówko Jerzy Wolniewicz poruszył kwestię odpadów problemowych,
odpadów z koszy ulicznych; zapytał czy obornik może być traktowany jak kompostownik; zwrócił
uwagę na brak harmonogramu wywozu;
 radny Grzegorz Parszuto poruszył kwestię odbioru odpadów z rodzinnych ogrodów działkowych;
 Wiceprzewodnicząca Rady Anita Banaszak zasugerowała, aby wraz z harmonogramem wywozu
odpadów przekazywać mieszkańcom ulotki informacyjne dot. zasad segregacji;
 Wiceprzewodniczący Rady Roman Król zapytał, czy jest przewidziany powrót do stawki
degresywnej (im więcej osób tym niższa stawka);
 radna Hanna Kościelska zapytała skąd biorą się odpady wielkogabarytowe w lasach na terenie
gminy Czerwonak;
 radna, sołtys Sołectwa Kicin Helena Stachowiak zapytała co mają zrobić rolnicy z workami
po nawozach;
 radna Jolanta Poznańska zapytała do jakich odpadów należy zakwalifikować basen kąpielowy.
Dyrektor Biura ZM „GOAP” Andrzej Springer odpowiedział na pytania radnych:
 zwrócił uwagę, że niezależnie od ilości wyprodukowanych odpadów płaci się jedną stawkę; takie
rozwiązanie zostało przyjęte, aby uniknąć wywozu odpadów do lasów;
 przedsiębiorca powinien wywozić gruz do przedsiębiorstwa, które się tym zajmuje; w związku
z tym musi ponieść koszty; przedsiębiorcy mogą oddawać odpłatnie gruz do PSZOK;
 budynki wielorodzinne – możliwość dzielenia nieruchomości na różne deklaracje; zostanie
przygotowany szczegółowy opis segregacji;
 kwota zaległości wobec ZM „GOAP” – 15 000 000,00 zł; na chwilę obecną ZM „GOAP” nie
ma zaległości finansowych; drobne odpady elektryczne – czasowy brak PSZOK w gminie wynika
z nierozstrzygniętego przetargu, planuje się zainwestować w elektromaty, jest możliwość
oddawania elektrośmieci w sklepach; ściągalność opłat – metoda liczenia opłat „od osoby” jest
nieszczelna, ale sprawiedliwa;
 płyta obornikowa będzie spełniała wymagania dla kompostowników; odpady problemowe –
w ramach jednej stawki opłat ZM „GOAP” nie jest w stanie odebrać wszystkich odpadów,
pozostałe odpady mieszkaniec może dostarczyć samodzielnie do PSZOK; kosze uliczne – zadanie
nie zostało przekazane do ZM „GOAP”; brak harmonogramu – zwrócił się z prośbą o przekazanie
szczegółowych informacji w celu wyjaśnienia sprawy;
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 rodzinne ogrody działkowe – deklaracja obejmuje zadeklarowane pojemniki;
 ulotki informacyjne – poinformował, że zostały przygotowane obszerne broszury dot. segregacji;
jeżeli nie będzie uwag do treści broszury to zostaną one rozdystrybuowane wśród mieszkańców;
 stawka degresywna – Biuro ZM „GOAP” nie będzie rekomendowało tej stawki, ponieważ
stanowiła pole do wielu nadużyć; w zamian za to obowiązują ulgi dla posiadaczy Karty Dużej
Rodziny;
 odpady wielkogabarytowe w lasach – m.in. wynika to z mentalności ludzi;
 worki po nawozach – ZM „GOAP” nie może się tym zająć, ponieważ ww. worki są odpadem
rolniczym, a nie komunalnym; gmina ma obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej
miejsca, w którym można się legalnie pozbyć ww. odpadów; na stronie internetowej ZM „GOAP”
znajdują się informacje dot. miejsca składowania takich odpadów;
 basen kąpielowy – oddać jako odpad gabarytowy.
Ad.7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w prowadzeniu
zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska)
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem,
etap 2 (od km 0+091,40 do 0+874,15).
Sekretarz Joanna Kowalczyk-Chudy dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anita Banaszak
poinformowała, że komisja przeanalizowała projekt ww. uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.
Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Wojciech Skrzekut powiedział, że komisja przeanalizowała projekt ww. uchwały i zaopiniowała
go pozytywnie.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych z 19 obecnych na sali. Uchwała Nr 165/XVIII/2020 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Wydruk z głosowania stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.
Ad.8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na sporządzenie
dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P
Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną
w Kicinie, Gmina Czerwonak”.
Sekretarz Joanna Kowalczyk-Chudy dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
W dyskusji głos zabrali: Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut (zapytał, czy wiadomo już,
kiedy rozpoczną się prace na odcinku pomiędzy Kicinem od ul. Rolnej a Klinami); Ryszard Kroker
p.o. kierownika Wydziału Dróg (powiedział, że niedługo ma zostać ogłoszony przetarg przez Zarząd
Dróg Powiatowych); radny Jacek Sommerfeld (podziękował w imieniu Klubu Radnych PiS
i Niezależnych za zajęcie się sprawą poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej
i Szkolnej).
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anita Banaszak
poinformowała, że komisja przeanalizowała projekt ww. uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.
Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Wojciech Skrzekut powiedział, że komisja przeanalizowała projekt ww. uchwały i zaopiniowała
go pozytywnie.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych z 18 obecnych na sali. Uchwała Nr 166/XVIII/2020 została
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podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Wydruk z głosowania stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.
Ad.9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu osiedla Czerwonak w Czerwonaku.
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Maciej Chorążewicz, na podstawie
prezentacji, dokonał uzasadnienia projektu ww. uchwały. Prezentacja stanowi załącznik nr 14
do protokołu.
Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Wojciech Skrzekut powiedział, że komisja przeanalizowała projekt ww. uchwały i zaopiniowała
go pozytywnie.
W dyskusji głos zabrali: radny Jacek Sommerfeld (powiedział, że cieszy fakt, iż w mpzp
pojawił się teren na nowy budynek szkoły; zapytał, kiedy będzie wywołany kolejny mpzp
z planowanym terenem sportowym oraz na jakim etapie jest sprawa aktualizacji Studium);
Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Wojciech
Skrzekut (powiedział, że w drugim, niewywołanym, miejscowym planie jest zaplanowany teren pod
cmentarz i przed zmianą Studium nic nie można zrobić); kierownik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej Maciej Chorążewicz (wyjaśnił, że istniejący już mpzp oraz Studium, na terenie
planowanego kompleksu sportowego, ma wpisane przeznaczenie terenu pod cmentarz; poinformował,
że Gmina kolejny raz będzie występowała o uzgodnienia Studium i wyłoży go do publicznego
wglądu).
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych z 20 obecnych na sali. Uchwała Nr 167/XVIII/2020 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Wydruk z głosowania stanowi załącznik
nr 16 do protokołu.
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Maciej Chorążewicz zaprosił wszystkich
na wystawę prac konkursowych, która jest na II piętrze Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut ogłosił przerwę.
Ad.10. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwonak na rok
szkolny 2019/2020.
Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Aleksandra
Kuźniak dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych z 17 obecnych na sali. Uchwała Nr 168/XVIII/2020 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Wydruk z głosowania stanowi załącznik
nr 18 do protokołu.
Ad.11. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonak na 2020 rok.
Kierownik Wydziału Promocji Zdrowia Marlena Łochyńska dokonała uzasadnienia projektu
ww. uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Hanna Kościelska
poinformowała, że komisja przeanalizowała projekt ww. uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych z 17 obecnych na sali. Uchwała Nr 169/XVIII/2020 została
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podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Wydruk z głosowania stanowi załącznik
nr 20 do protokołu.
Ad.12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Czerwonak na lata 2018-2020.
Kierownik Wydziału Promocji Zdrowia Marlena Łochyńska dokonała uzasadnienia projektu
ww. uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Hanna Kościelska
poinformowała, że komisja przeanalizowała projekt ww. uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych z 17 obecnych na sali. Uchwała Nr 170/XVIII/2020 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Wydruk z głosowania stanowi załącznik
nr 22 do protokołu.
Ad.13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Promocji Zdrowia
„ZDROWA GMINA CZERWONAK” na lata 2014-2020.
Kierownik Wydziału Promocji Zdrowia Marlena Łochyńska dokonała uzasadnienia projektu
ww. uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Hanna Kościelska
poinformowała, że komisja przeanalizowała projekt ww. uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych z 18 obecnych na sali. Uchwała Nr 171/XVIII/2020 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Wydruk z głosowania stanowi załącznik
nr 24 do protokołu.
Ad.14. Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku Magdalena Wiśniewska
dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych z 18 obecnych na sali. Uchwała Nr 172/XVIII/2020 została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Wydruk z głosowania stanowi załącznik
nr 26 do protokołu.
Ad.15. Informacja o działalności Wójta Gminy Czerwonak, jako organu wykonawczego gminy
między sesjami Rady Gminy Czerwonak.
Nie było pytań do ww. informacji.
Informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Ad.16. Miesięczne podsumowanie prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Agnieszka Dudziak poinformowała,
że w okresie od poprzedniej sesji nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.
Ad.17. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Maciejewski złożył wniosek o przedłużenie
kontroli w zakresie obsługi prawnej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Roberta Maciejewskiego. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych z 18 obecnych
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na sali. Wniosek został podjęty jednogłośnie. Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 28
do protokołu.
Radna Gabriela Przyczyna podziękowała za remont chodnika na ul. Poznańskiej. Zgłosiła,
że po I etapie remontu ul. Poznańskiej w Koziegłowach nie działa oświetlenie, poprosiła
o naprawienie lamp.
Sekretarz Joanna Kowalczyk-Chudy przypomniała, że prace wykonane na ul. Poznańskiej
były inwestycją Powiatu Poznańskiego, dlatego to Powiat powinien usunąć usterki.
Ryszard Kroker, p.o. kierownika Wydziału Dróg, poinformował, że wszystkie usterki, także
niedziałające oświetlenie, zostały zgłoszone. Naprawy zostaną wykonane w ramach gwarancji.
Wiceprzewodniczący Rady Roman Król poruszył temat podwyżek biletów w Zarządzie
Transportu Miejskiego w Poznaniu, zapytał czy w tym temacie odbyły się konsultacje z gminami.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut powiedział, że informacja o wzroście cen została
przekazana gminom, jednak nie było konsultacji w tym zakresie. Podwyżki cen są duże, dlatego też
Przewodniczący ma nadzieję na dalsze rozmowy w tym temacie.
Radny Jaromir Korta przekazał wnioski/skargi mieszkańców gminy:
 poruszył temat małej ilości inwestycji w Sołectwie Kliny;
 zwrócił uwagę na nieoznakowane ronda w Koziegłowach, tzn. brak tabliczek z nazwami rond;
 zgłosił uwagi dot. funkcjonowania szkoły w Owińskach, tj. brak kredek, papieru, dzieci siedzące
na korytarzy z powodu zamknięcia dwóch sal;
 powiedział, że w Sołectwie Kliny środki są wydawane niegospodarnie, większość środków idzie
na imprezy;
 zapytał, czy można wynająć sale w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach na dużą imprezę,
na której także będzie alkohol;
 podziękował za naprawienie schodów do punktu kasowego Gminnego Przedsiębiorstwa
Wodociągowego Sp. z o.o., mieszczącego się w budynku Zespołu Lekarza Rodzinnego „Pro
Familia” w Czerwonaku;
 poprosił o szybsze usuwanie powalonych drzew w parku w Owińskach;
 poruszył temat przepełnionych składów szynobusów.
Sekretarz Joanna Kowalczyk-Chudy:
 przepełnione szynobusy – problem był zgłaszany wielokrotnie przez mieszkańców, a także przez
Urząd do Kolei Wielkopolskich;
 wynajem sali w CKiR w Koziegłowach – trzeba się zgłosić do zarządcy obiektu, czyli do Centrum
Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”;
 niegospodarność wydatkowania środków w Sołectwie Kliny – zebrania wiejskie, czyli mieszkańcy,
decydują, na co przeznaczane są środki sołeckie; prawdopodobnie sami mieszkańcy podjęli decyzję
o dużej ilości imprez;
 szkoła w Owińskach – sytuację trzeba zweryfikować, czy faktycznie takie zdarzenie miało miejsce;
 inwestycje w Klinach – trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa na ul. Poznańskiej: zakręty,
budowa chodnika, oświetlenie; trzeba jednak pamiętać, że inwestycje na tej drodze prowadzi
Powiat Poznański;
 ronda w Koziegłowach – znaki z nazwami rond znajdują się z boku, z uwagi na rozmiar rond znaki
nie mogą się znajdować na środku.
Dyrektor CRKF „AKWEN” Piotr Stańczak przypomniał, że sala widowiskowa była
budowana w celu organizowania wydarzeń kulturalnych oraz rozrywkowych dla mieszkańców gminy
i klientów. Wydarzenia komercyjne, imprezy np. komunie czy 18-stki nie mogą odbywać się, gdyż
na obiekt nie można wnosić oraz spożywać alkoholu, a także, dlatego, że CKiR jest otwarte od 6:00
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do 22:00. W celu wynajęcia sali zawsze można kontaktować się z pracownikiem CRKF „AKWEN”,
który udzieli wszystkich informacji.
Radna Jolanta Poznańska, w imieniu mieszkańców Sołectwa Miękowo, podziękowała
za szybkie podłączenie oświetlenia na ul. Szafirowej i wyraziła nadzieję, że ul. Słowackiego także
niedługo zostanie oświetlona.
Radna Hanna Kościelska, w imieniu Sztabu, podziękowała wszystkim za zaangażowanie
i pracę włożoną w przygotowanie 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz za udział
w tym wydarzeniu; poinformowała, że zebrano ponad 115 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut oraz radny Jaromir Korta również podziękowali
za wsparcie dla 28. Finału WOŚP.
Radny Sławomir Olejniczak:
 powiedział, że temat przepełnionych szynobusów jest znany w Urzędzie Marszałkowskim oraz
w Kolejach Wielkopolskich; ten problem dot. także linii na Wolsztyn; w związku ze zgłaszanymi
problemami Kolej dzierżawi już cztery pociągi i planuje wydzierżawić kolejne dwa, we wrześniu
pojawią się cztery nowo zakupione szynobusy;
 podziękował za odpowiedź związaną z grudniowymi wolnymi głosami i wnioskami; zapytał, czy
ul. Podgórna, którą jest planowany objazd ul. Piaskową jest do tego przystosowana.
Ryszard Kroker p.o. kierownika Wydziału Dróg poinformował, że objazd ul. Podgórną
planowany jest od kwietnia, kiedy zaczną się prace związane z budową drugiego ronda
na ul. Gdyńskiej, będzie to objazd tylko dla samochodów osobowych.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut:
 zaprosił wszystkich do udziału w wydarzeniach gminnych organizowanych przez jednostki
pomocnicze oraz organizacyjne gminy;
 przypomniał o nadchodzącym rozliczaniu podatku za 2019 r., zachęcił do pozostawienia 1%
na terenie gminy;
 poinformował, że 6 lutego swoją pracę rozpocznie Zespół Antysmogowy, w którego skład, jako
przedstawiciel Rady Gminy wejdzie Wiceprzewodnicząca Rady Anita Banaszak.
Radny Grzegorz Parszuto przypomniał o posiedzeniu Doraźnej Komisji Statutowej i zaprosił
wszystkich radnych do wzięcia w nim udziału.
Wiceprzewodnicząca Rady Anita Banaszak podziękowała za powstanie Zespołu
Antysmogowego. Radna ma nadzieję, że uda się wiele zdziałać w zakresie ochrony środowiska.
Ad.18. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut zamknął XVIII sesję Rady Gminy Czerwonak.

Protokół sporządziły:
Izabela Lesiecka
Monika Grzebielucha-Andrusieczko
Kamila Wietrzyńska
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