BR.0012.4.3.2022
Protokół nr 3/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 16 marca 2022 r.
W związku z trwającym stanem epidemicznym. Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2095 z późn.zm.) posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło się w zdalnym trybie.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz:
 Wójt Marcin Wojtkowiak;
 Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser;
 Skarbnik Radosława Wiśniewska.

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 9 lutego 2022 r.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XLVI sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbędzie
się 17 marca 2022 r.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak
na 2021 r.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwonak.
Skarbnik Radosława Wiśniewska

poinformowała, że została uruchomiona część wolnych

środków. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody bieżące nie powinny być mniejsze
od wydatków bieżących, natomiast w budżecie gminy nastąpiło przekroczenie tzn. wydatki
bieżące są wyższe od dochodów bieżących. W 2021 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają
przekroczenie jednak powstała różnica musi zostać zniwelowana z nadwyżki w latach
następnych do roku 2025.
Następnie Skarbnik dokonała uzasadnienia:
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- projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak
na 2021 r. oraz przedstawiła dwie autopoprawki;
- projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czerwonak wraz z autopoprawką.
Radny Sławomir Olejniczak przedstawiając opinię w sprawie uchwały budżetowej zwrócił
uwagę na przekroczenie wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi. Zdaniem radnego
w takiej sytuacji należy „zaciskać pasa” a nie dokładać nowych zadań. Gminy nie stać
na realizację uchwały w takiej postaci, w związku z tym projekt uchwały opiniuje negatywnie.
Skarbnik Radosława Wiśniewska przyznała, że sytuacja budżetowa jest trudna; razem
z Wójtem i kierownikami wydziałów wydatki na bieżąco analizuje.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak powiedziała, że odrzucenie projektu uchwały nie
rozwiązuje problemu. Należy zastanowić się, być może trzeba wykreślić niektóre zadania.
Radny Sławomir Olejniczak podkreślił, że nie jest przeciwny wszystkim pozycjom; powiedział,
że trudno wskazać na konkretne zadania, które należy usunąć; jest bardzo duża różnica między
wydatkami bieżącymi, a dochodami bieżącymi około 1,5 mln zł. Uważa, że wydatki należy
ograniczyć do minimum tylko do najbardziej potrzebnych spraw.
Radna Helena Stachowiak:
- wyraziła niezadowolenie ze zmniejszenia środków o 200 000,00 zł na zadaniu dot.
czyszczenia stawu w Kicinie;
- zwróciła uwagę na zapis dot. zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej w Kicinie, gdzie
zapisano tylko wykonanie koncepcji bez projektu.
Radny Robert Maciejewski uważa, że wydatki należy ograniczyć do minimum; trudno
wybierać ze zmian budżetowych pozycje, które należy wyrzucić; na pewno podwyżki dla
pracowników należy pozostawić; zagłosuje za projektem uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Roman Król uważa, że podwyżki dla pracowników należy
pozostawić, ale trzeba „zaciskać pasa”.
Radny Grzegorz Parszuto powiedział, że sytuacja budżetowa nie jest łatwa; budżetu należy
pilnować; nie jest za wykreślaniem zadań z projektu uchwały.
Radna Helena Stachowiak uważa, że należy kończyć rozpoczęte zadania i nie rozpoczynać
nowych.
Radny Sławomir Olejniczak nie jest przeciwny podwyżkom dla pracowników, ale uważa,
że nie należy przeznaczać dodatkowych środków w wysokości 1000 000,00 zł na budowę dróg.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak przypomniała, że komisja wnioskowała, aby
do zadań priorytetowych wpisać zwiększanie środków na budowę dróg.
Radny Sławomir Olejniczak uważa, że należy w pierwszej kolejności realizować drogi,
na które gmina otrzymała dofinansowanie; plan budowy dróg należy zaktualizować.
Radna Helena Stachowiak ponowiła wniosek o realizację stawu w Kicnie, poinformowała,
że już dwa lata temu był wpisany na listę zadań priorytetowych; zaproponowała zdjęcie
następujących zadań: budowa alejek na starej części cmentarza oraz budowa placu zabaw
w Annowie.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser wyjaśnił, że wprowadzenie nowych zadań związane
jest częściowo z dofinansowaniem zewnętrznym np. budowa placu zabaw, czy koniecznością
realizacji zadania, gdyż wymaga tego decyzja PINB sytuacja taka dot. rozbiórki budynku przy
ul. Gdyńskiej 87 w Czerwonaku. Propozycja wprowadzenia środków w wysokości 1000 000,00 zł
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na drogi jest wydatkiem inwestycyjnym. Nasadzenia rekompensacyjne

na kładce wynikają

z tego, że drzewa zostały wycięte pod budowę kładki i decyzją administracyjną muszą być
wykonane nasadzenia.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał o wniosek TBS dot. zwiększenia wydatków o kwotę
w wysokości 165 000,00 zł oraz o wniosek Wydziału Promocji i Rozwoju dot. zwiększenia
wydatków o kwotę w wysokości 100 000,00 zł.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser odpowiadając na pytanie dot. zwiększenia środków
na wniosek TBS wyjaśnił, że zgodnie z decyzją PINB-u należy wykonać remont sufitu w budynku
przy ul. Gdyńskiej 124 w Czerwonaku.
Wójt Marcin Wojtkowiak:
- wzrost wydatków w Wydziale Promocji i Rozwoju związany jest ze wzrostem cen i wysoką
inflacją. Wzrosły koszty druku, dystrybucji i przygotowywania biuletynu ponadto wzrosły ceny
materiałów promocyjnych;
- w projekcie uchwały budżetowej zawarte zostały zadania z listy priorytetowej np. budowa
placu zabaw w Annowie, jest szansa na otrzymanie dofinansowania; poinformował,
że w Annowie nie realizuje się żadnych większych inwestycji. Powiedział, że z budżetu nie ściąga
się zadania dot. czyszczenia stawu w Kicinie, jeśli przetarg będzie droższy wówczas należy
poszukać dodatkowych środków; to zadanie musi być realizowane;
- jest pilna potrzeba podniesienia wynagrodzeń

dla pracowników, w związku z tym

zaproponował podwyżki; prosił o pozostawienie zadania w projekcie budżetu.
Zdaniem radnego Sławomira Olejniczka w sytuacji kiedy gmina nie spełnia art. 242 ustawy
o finansach publicznych (wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących) należy
przyhamować realizację zadań z listy zadań priorytetowych; większość wprowadzanych zadań
to wydatki majątkowe, które generują koszty bieżące.
Wójt Marcin Wojtkowiak powiedział, że budżet jest inwestycyjny; jest lista zadań
priorytetowych, którą realizuje; zadania były obiecane mieszkańcom i nie chce z nich się
wycofywać. Odnosząc się do wypowiedzi radnej Heleny Stachowiak powiedział, że wyjaśni zapis
dot. zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej w Kicinie, zapis zostanie skorygowany
i uzupełniony o

wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Jeśli zabraknie środków

na czyszczenie stawu wówczas zrobi wszystko żeby znaleźć środki.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser powiedział, że po rozliczeniu akcji zima być może
zostaną środki, które będzie można przeznaczyć na inwestycje.
Zdaniem radnej Edyty Godawy sytuacja budżetowa gminy jest trudna i dlatego trzeba
wybierać tylko najpotrzebniejsze realizacje.
Radny Sławomir Olejniczak powiedział, że będzie głosował przeciwko uchwale budżetowej
ze względu na różnice między wydatkami bieżącymi, a dochodami bieżącymi, a nie przeciwko
poszczególnym wnioskom. Gminy nie stać na nowe wydatki bieżące, głosuje przeciwko, aby
radni widzieli problem.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak też widzi trudną sytuację budżetową wszystkie
wydatki majątkowe będą rodziły wydatki bieżące; prosiła, aby nie zaczynać nowych inwestycji,
które nie muszą być realizowane. Następnie poddała pod głosowanie:
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak
na 2021 r. wraz ze wszystkimi autopoprawkami. Komisja jednogłośnie 5 głosami „za” przy 1
głosie wstrzymującym i 1 głosie ‘”przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały,
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- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czerwonak wraz z autopoprawką. Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób)
zaopiniowała projekt ww. uchwały.
3)

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Czerwonak funduszu sołeckiego na 2023 r

Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
4) Uchwała zmieniająca uchwałę 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"
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
5) Uchwala w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana
Chrzciciela w Owińskach
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
6) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Czerwonak.
Radny Grzegorz Parszuto powiedział, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Ad.3.
Komisja zapoznała się z następującą korespondencją:
-

pismem OSP Czerwonak w sprawie przekazania dodatkowych środków finansowych

w wysokości 4000,00 zł. Radny Grzegorz Parszuto poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa,
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska zapoznała się z pismem i została poinformowana
przez Komendanta Ochrony PPOŻ Krzysztofa Wojciechowskiego, że wniosek został wycofany.
Wiceprzewodniczący Rady Roman Król zwrócił uwagę, że wniosek został wycofany ustnie nie
ma potwierdzenia pisemnego.
Kierownik Biura Rady i Sołectw Izabela Lesiecka powiedziała, że przekaże Komendantowi
Ochrony PPOŻ Krzysztofowi Wojciechowskiemu prośbę komisji o pisemne wycofanie wniosku.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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