BR.0012.4.6.2022
Protokół nr 6/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 21 czerwca 2022 r.

W posiedzeniu stacjonarnym wzięło udział 7 członków komisji oraz:
- Wójt Marcin Wojtkowiak
- Skarbnik Radosława Wiśniewska;
- Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka;
- Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska;
- Zastępca kierownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Ewa Dux;
- Pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Monika Pludra;
- Radna Gabriela Przyczyna.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Korespondencja bieżąca.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca komisji
Anita Banaszak. Komisja pozytywnie zaopiniowała protokół z 18 maja 2022 r.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XLIX sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 9.00
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak
na 2021 r.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz
przedstawiła dwie autopoprawki.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka odpowiadając na pytanie radnej
Heleny Stachowiak dot. przeznaczenia środków na nasadzenia w wysokości 250 000,00
zł wyjaśniła, że nasadzenia wynikają z decyzji Starostwa Powiatowego, tzn. wcześniejszej wycinki
drzew i konieczności zrealizowania nasadzeń kompensacyjnych. Poinformowała, że 60 drzew
będzie w Owińskach naprzeciwko stawu przy ul. Bydgoskiej, w Bolechówku na ul. Krętej oraz
w innych miejscach gminy zgodnie z wydaną decyzją.
Radna Gabriela Przyczyna prosiła o zwrócenie uwagi na drzewa przy Skateparku, część z nich
jest uschnięta.
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Radny Sławomir Olejniczak zapytał, czy gmina wyda zgodę na wycinkę drzew przed nowym
kościołem w Koziegłowach z takim wnioskiem zwrócił się proboszcz parafii pod wezwaniem
Matki Bożej Fatimskiej.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka wyjaśniła, że sprawa jest w toku,
wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz
z autopoprawkami.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwonak.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz
przedstawiła autopoprawkę.
Pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Monika Pludra wyjaśniła punkt dot.
ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak. Poinformowała,
że w lipcu zostanie ogłoszony przetarg na ubezpieczenia na kolejne 3 lata, szkodowość została
wyliczona przez brokera na 300%, stąd wzrost stawki. Do ubezpieczenia na kolejne lata
dodatkowo przewidziano inwestycje, które dopiero zostaną oddane np. budynek GOPS oraz
samochody OSP.
Zastępca kierownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Ewa Dux wyjaśniła punkt
dot. dodatkowej składki dla Metropolii Poznań. Poinformowała, że jest to składka na budowę
metropolitarnego systemu informacji przestrzennej o nazwie „meSIP” dla Metropolii Poznań.
Założeniem tego systemu jest usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych w zakresie
planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu,
zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków,
działalności społecznej w tym turystyki oraz promocji poprawy wizerunku. Program ten pozwoli
na rozwój elektronicznych systemów dostępu do usług publicznych.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał na jakiej podstawie były ustalane koszty, czy wszystkie
gminy partycypują w tym projekcie oraz dlaczego dopiero teraz są wprowadzane środki do
budżetu skoro uchwała Metropolii jest z 2020 r.
Wójt Marcin Wojtkowiak wyjaśnił, że wszystkie gminy zgodnie z uchwałą Rady Metropolii
Poznań

partycypują w projekcie po równo, w zależności od liczby mieszkańców. Środki

wprowadzane są do budżetu, ponieważ dopiero teraz projekt zaczął generować koszty.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób)

zaopiniowała projekt

ww. uchwały wraz

z autopoprawką.
3) Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały. Wyjaśniła, że
emisja zabezpiecza płynność finansową i będzie uruchomiona jeśli będzie taka konieczność.
Na pytanie radnego Sławomira Olejniczaka Skarbnik odpowiedziała, że emisja obligacji jest
bardzo elastycznym narzędziem, które pozwala uniknąć dodatkowych kosztów, jest dla gminy
bardziej korzystna niż tradycyjny kredyt bankowy. Nie ma konieczności emitowania wszystkich
serii wskazanych w uchwale.
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Omawiając projekt uchwały komisja wyraziła nadzieję, że nie będzie konieczności
emitowania tak dużej ilości obligacji.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
4) Uchwala w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwonak w roku
szkolnym 2022/2023
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
5) Uchwała

zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

wyboru

metody

ustalenia

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki
opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
Na pytania radnych w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyjaśnień udzieliła kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Anna Skałecka. Poinformowała, że przy obecnie obowiązujących stawkach gmina musiałaby
dopłacić do systemu w tym roku prawie 3 000 000,00 zł, natomiast w następnym 4 500
000,00 zł. Przy wstępnie zaproponowanych stawkach tzn. 34 zł dla zabudowy wielorodzinnej
i 36 zł dla zabudowy jednorodzinnej gmina musiałaby dopłacić około 1 800 000,00 zł, a przy
stawce 38 zł dopłata będzie na poziomie około 900 000,00 zł. Poinformowała, że ściągalność
należności jest na wysokim poziomie i wynosi średnio od początku roku 95%
Radna Gabriela Przyczyna zwróciła uwagę na konieczność uszczelnienia systemu.
Radny Sławomir Olejniczak powiedział, że jest to bardzo duża podwyżka zwłaszcza dla
zabudowy wielorodzinnej.
Komisja 4 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie
zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz z autopoprawką.
6) Uchwala
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za gospodarowanie odpadami komunalnymiwłaścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują rodziny wielodzietne
Komisja 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”

pozytywnie zaopiniowała projekt

ww. uchwały wraz z autopoprawką.
7) Uchwala zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
Komisja 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”

pozytywnie zaopiniowała projekt

ww. uchwały wraz z autopoprawką.
Radny Sławomir Olejniczak zaproponował zwiększenie wysokości zwolnienia z opłaty dla
właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku.
W projekcie uchwały wysokość ta wynosi 2,00 zł.
Komisja zastanawiała się nad zwiększeniem wysokości zwolnienia z ww. opłaty do 5,00
zł w celu zachęcenia mieszkańców do postawienia kompostownika.
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Kierownika Biura Rady i Sołectw Izabela Lesiecka wyjaśniła kwestie proceduralne dot.
ewentualnego wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie zwiększeniem wysokości zwolnienia
z ww. opłaty
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka odpowiedziała na pytania
radnych dot. liczby właścicieli nieruchomości korzystających z przydomowych kompostowników.
Poinformowała, że jest 1363 nieruchomości zamieszkanych korzystających ze zwolnienia
z tytułu posiadania kompostownika, a nieruchomości niezamieszkanych 42. Razem jest 1405
nieruchomości korzystających ze stosownego zwolnienia. W gospodarstwie 4-osobowym przy
stawce za gospodarowanie odpadami w wysokości 28 zł koszt miesięczny wynosi 112 zł minus
2,00 zł (zwolnienie) czyli 110,00 zł, natomiast przy podniesieniu stawki do 38 zł dla
gospodarstwa 4-osobowego koszt miesięczny wynosi 152,00 zł przy zwolnieniu w wysokości
5,00 zł koszt miesięczny wyniósłby 147,00 zł.
Wójt Marcin Wojtkowiak wyjaśnił, że gmina nie jest w stanie wykazać, że właściciele
nieruchomości korzystają z kompostownika kiedy mają jeszcze pojemnik na bioodpady.
Zwiększenie wysokości zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących
bioodpady w przydomowym kompostowniku nie wpłynie na liczbę odpadów.
Ostatecznie komisja nie wypracowała stanowiska dot. zmiany wysokości zwolnienia
z tytułu opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowym
kompostowniku. Zdecydowano, że temat zostanie poddany pod dyskusję na sesji.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał o ile wzrośnie stawka za gospodarowanie odpadami
dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka wyjaśniła, że dla ROD
stawka pozostaje na niezmienionym poziomie. Na sesji w ubiegłym roku została podniesiona
stawka dla nieruchomości niezamieszkałych, a takimi są Rodzinne Ogrody Działkowe.
8) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Owińska
Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska
dokonała uzasadnienia projekty ww. uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekty ww. uchwały.
9) Uchwała
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zabudowanej, położonej w miejscowości Owińska
Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska
dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Komisja 6 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt
ww. uchwały.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad L sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 (sesja absolutoryjna)
Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz
sprawozdania finansowe za 2021 r.
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Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób)

zaopiniowała projekt

uchwały w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Czerwonak za 2021 rok.
Komisja 5 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwonak absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2021 rok
Radny Sławomir Olejniczak poinformował, że razem z radnym Romanem Królem wstrzymali
się od głosu, ponieważ nie otrzymali od Wójta odpowiedzi na pytania zadane pisemnie dot.
wykonania budżetu.
Ad.3.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała wniosek złożony przez Wójta
dot. przyznania nagrody „Zasłużony dla Gminy Czerwonak” Panu Dariuszowi Freudenreichowi.
Kierownika Biura Rady i Sołectw Izabela Lesiecka wyjaśniła, że pozostałe komisje
również zaopiniowały wniosek pozytywnie. W związku z powyższym na jutrzejszą sesję został
przygotowany projekt uchwały w ww. zakresie.
Radna Gabriela Przyczyna ponownie zgłosiła wniosek dot. oświetlenia placu zabaw
na os. Karolin, na wykonanie jeszcze w trym roku projektu.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak przypomniała, że w ubiegłym miesiącu komisja
zwróciła się z prośbą do Wójta o realizację ww. zadania z oszczędności budżetowych.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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