BR.0012.4.2.2022
Protokół nr 2/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 9 lutego 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:
 Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 Kierownik Wydziału Inwestycji Agnieszka Staniewska;
 Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker;
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka;
 Główny Specjalista ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Dominika Kimel;
 Wiceprzewodniczący Rady Roman Król.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie planu pracy na 2022 r.
3. Analiza materiałów sesyjnych.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca
komisji Anita Banaszak. Komisja pozytywnie zaopiniowała protokoły z 22 listopada, 15 grudnia
i 25 stycznia 2021 r.
Ad.2
Komisja opracowała i zatwierdziła plan pracy na 2022 r.
Ad.3.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XLV sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 10 lutego 2022 r.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak
na 2021 r.
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Skarbnik

Radosława

Wiśniewska

poinformowała,

że

jest pozytywna

opinia

dot.

prawidłowości planowanej kwoty długu i możliwości sfinansowania deficytu. Następnie
dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz przedstawiła dwie autopoprawki.
Radna Helena Stachowiak wyraziła niezadowolenie z powodu likwidacji zadania „Budowa
azylu

z

przejazdem

dla

rowerów

i

doświetleniem

przejścia

na

ul.

Szkolnej

w m. Kicin”, zapytała, czy i kiedy zadanie będzie realizowane.
Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker wyjaśnił, że został opracowany projekt z wyceną,
gmina starała się o dofinansowanie, ale go nie otrzymała. Prawdopodobnie w tym roku konkurs
będzie ogłoszony i wówczas gmina też wystąpi o dofinansowanie.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał kiedy będzie podpisana umowa z wykonawcą na zadanie
„Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach”.
Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker odpowiedział, że umowa została już podpisana,
wykonawca rozpocznie prace jak pozwolą na to warunki pogodowe. Skrzyżowanie będzie
wykonane do połowy roku.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz
z autopoprawkami nr 1 i 2.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka odpowiadając na pytanie radnej
Gabrieli Przyczyny dot. lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
przedstawiono opracowanie dot. koncepcji budowy PSZOK w dwóch lokalizacjach Koziegłowy
i Owińska ponadto przedstawiono też propozycję budowy PSZOK na terenie byłego SKR
w Kicinie. Zaproponowana lokalizacja w Kicinie spotkała się z dużym sprzeciwem radnych
biorących udział w posiedzeniu komisji. Nie wypracowano jednoznacznego stanowiska
w sprawie lokalizacji. Poinformowała, że Gmina Czerwonak wzorem innych gmin chce
wybudować PSZOK, obecnie mieszkańcy korzystają z instalacji należącej do firmy EKO TOM,
która znajduje się w Bolechowie przy ul. Poligonowej. Na komisji przedstawiono radnym
prezentację czym jest PSZOK. Prezentację zostanie przesłana za pośrednictwem biura rady
do wszystkich radnych.
Radna Gabriela Przyczyna wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec budowy PSZOK-u
na terenie Koziegłów. Prosiła o wyznaczenie lokalizacji z dala od mieszkańców.
Wiceprzewodniczący Rady Roman Król powiedział, że przy podejmowaniu decyzji należy
zwrócić uwagę na wysoki koszt budowy PSZOK-u około 5 000 000 zł.
Zdaniem radnej Heleny Stachowiak takie lokalizacje nie mogą powstawać w środku wsi.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zaproponowała zorganizowanie spotkanie w tym
zakresie dla wszystkich radnych.
Radny Robert Maciejewski wyraził zdecydowany sprzeciw wobec budowy PSZOK-u
w Owińskach i Koziegłowach.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwonak.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz
przedstawiła dwie autopoprawki.
Radna Gabriela Przyczyna zapytała czy gmina dokłada 3000 000 zł do budowy kładki pieszorowerowej przez rzekę Wartę w Owińskach.
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Skarbnik Radosława Wiśniewska odpowiedziała, że gmina dokłada do ww. zadania kwotę
w wysokości 3000 000 zł ze środków własnych.
Kierownik Wydziału Inwestycji Agnieszka Staniewska wyjaśniła, że wydział wnioskuje do Rady
Gminy o zabezpieczenie środków w wysokości 3000 000 zł w 2023 r. na wypadek wystąpienia
kosztów dodatkowych związanych z robotami dodatkowymi, nie jest jeszcze skonkretyzowany
zakres oraz wartość robót. Wykonawca zwrócił się pisemnie z informacją o konieczności
dodatkowego wzmocnienia posadowienia kładki po analizie warunków gruntowych, taka jest
też opinia Politechniki Gdańskiej. Poinformowała, że wykonawca ma prawo domagać się
kosztów dodatkowych, natomiast gmina musi dokonać szczegółowej weryfikacji i o taką
weryfikację zwrócono się do inżyniera kontraktu, dodatkowo gmina zleciła taką analizę
Politechnice Poznańskiej.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz
z autopoprawkami nr 1 i 2.
3) Uchwała w sprawie zobowiązania się Gminy Czerwonak do udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
4) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie
kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2022 r.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
5) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie
bezprzetargowym części nieruchomości położonych w miejscowości Owińska
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
6) Informacja o wniesieniu udziałów do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp.
z o.o., na podstawie uchwały nr 50/VI/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 lutego
2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji
przez Wójta Gminy Czerwonak w spółkach prawa handlowego.
Główny Specjalista ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Dominika Kimel przedstawiła
ww. informację.

Odpowiadając na pytanie radnego Sławomira Olejniczaka powiedziała,

że na 2022 r. przewidziana jest modernizacja SUW ul. Okrężna Czerwonak, BolechowoOsiedle oraz bieżąca rozbudowa i modernizacja sieci na rzecz mieszkańców na ich wniosek.
Z ww. planu rzeczowo-finansowego wynika kwota 358 000,00 zł o którą dokonano
dokapitalizowania (podniesiono kapitał zakładowy spółki). Plan rzeczowo-finansowy na lata
2020-2024

finansowany jest z trzech źródeł: środków własnych, kredytu i środków

z dokapitalizowania spółki.
Radny Sławomir Olejniczak zwrócił się z prośbą o przesłanie radnym wyciągu z planu
rzeczowo-finansowego.
Główny

Specjalista

ds.

Kontroli

i

Nadzoru

Właścicielskiego

poinformowała, że skonsultuje się w tej sprawie z prezesem spółki.
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Dominika

Kimel

Radny Grzegorz Parszuto poinformował, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę
Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego, następnie przestawił protokół z przeprowadzonej
kontroli wraz z tabelą planowanych inwestycji i modernizacji sieci wodociągowych.
7) Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji
stałych Rady Gminy Czerwonaki wyboru składu osobowego
Przewodnicząca

komisji

Anita

Banaszak

podziękowała

radnej

Gabrieli

Przyczynie

za dotychczasową pracę w komisji.
Radna Gabriela Przyczyna podziękowała przewodniczącej, członkom komisji oraz Pani
skarbnik. Na swoje miejsce zaproponowała radnego Romana Króla.
Radny Roman Król wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak powiedziała, że na jutrzejszej sesji zostanie podjęta
stosowna uchwała.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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