BR.0012.4.5.2022
Protokół nr 5/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 18 maja 2022 r.

W posiedzeniu stacjonarnym wzięło udział 7 członków komisji oraz:
- Skarbnik Radosława Wiśniewska;
- Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Krzysztof Gała;
- Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker;
- Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka;
- 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 13 kwietnia 2022 r.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XLVIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 19 maja 2022 r.
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 autopoprawkę.
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Krzysztof Gała wyjaśnił zmianę dot.
zwiększenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na paragrafie nagrody konkursowe w związku
z przeprowadzeniem konkursu studialnego. Poinformował, że są to środki na zorganizowanie
i zakup nagród w konkursie architektoniczno- urbanistycznym dot. zagospodarowania centrum
Czerwonaka, jest to nowe zadanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz
z autopoprawką.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwonak.

1

Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz
przedstawiła autopoprawkę.
Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker wyjaśnił punkt dot. zwiększenia wydatków w roku
2023 o kwotę 300 000,00 zł na zlecenie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy pętli
autobusowej w rejonie ul. Św. Wojciecha w Czerwonaku, skrzyżowania ul. Nowe Osiedle,
Poznańska w Kicinie oraz przebudowy ul. Dworcowej i ul. Zielonej w Owińskach. Poinformował,
że dwa pierwsze zadania związane są z koniecznością rozbudowy pętli autobusowych. Wyjaśnił,
że nie są one dostosowane do zwiększonej liczby autobusów, są to projekty dwuletnie,
natomiast przebudowa ul. Dworcowej i ul. Zielonej w Owińskach wiąże się z kompleksowym
remontem drogi, gdyż obecna nawierzchnia jest bardzo zniszczona.
Radny Sławomir Olejniczak zwrócił uwagę, że w Kicinie zadanie powinno nazywać się
przebudowa pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ul. Nowe Osiedle, Poznańska w Kicinie,
a nie przebudowa skrzyżowania.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób)

zaopiniowała projekt

ww. uchwały wraz

z autopoprawką.
3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Komisja pozytywnie (6 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały, przewodnicząca komisji
Anita Banaszak nie brała udziału w głosowaniu.
4) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka
ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Czerwonak
Kierownik Biura Rady i Sołectw Izabela Lesiecka wyjaśniła, że Wojewoda Wielkopolski
unieważnił uchwałę podjętą na sesji 17 marca 2022 r. z powodu braku zapisu mówiącego
o wejściu w życie uchwały, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym konieczne jest podjęcie nowej uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
5) Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu
gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód
opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – program dla gminy Czerwonak
na lata 2022-2024
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
6) Uchwała w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Czerwonak zadania własnego
Gminy Murowana Goślina w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka

udzielając odpowiedzi

na pytania radnych dot. organizacji PSZOK-u wyjaśniła, że gmina na potrzeby mieszkańców
sama będzie budować nowy PSZOK na działce w Koziegłowach. Przedmiotowa uchwała
przedłożona na najbliższą sesję dot. PSZOK-u w Bolechowie, który nie jest własnością gminy, ale
jest prowadzony przez firmę EKO-TOM dla naszej gminy i gminy Murowana Goślina. Umowa
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uległa wyczerpaniu kwotowemu, skończy się około czerwca, lipca dlatego

należy ogłosić

przetarg na jego organizację na okres około jednego roku, do momentu budowy nowego
PSZOK-u.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Ad.3.
Komisja zapoznała się z następującą korespondencją:
- pismem proboszcza parafii pw. św. brata Alberta w Koziegłowach w sprawie dofinansowania
zakupu organów. Komisja stwierdziła, że nie ma podstawy prawnej do zakupu organów, kościół
nie jest zabytkiem, nie jest to zadanie własne gminy;
- wnioskiem radnej Gabrieli Przyczyny w sprawie oświetlenia placu zabaw w Koziegłowach na
os. Karolin.
Radna Gabriela Przyczyna telefonicznie przedstawiła wniosek. Wyjaśniła, że plac zabaw
usytuowany jest za blokiem 15B z dala od lamp ulicznych, w związku z tym konieczne jest jego
oświetlenie, które zapobiegnie dewastacji placu. Poinformowała, że koszt wykonania projektu
wraz z montażem lamp to około 60 000 zł. Zwróciła się do komisji o poparcie wniosku
i zawnioskowanie do Wójta o wykonanie zadania z oszczędności budżetowych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek i zwróciła się do Wójta z prośbą o realizację
zadania z oszczędności budżetowych.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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