BR.0012.7.19.2021
Protokół nr 12/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 22 listopada 2021r.
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)

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło się w trybie hybrydowym.

Członkowie komisji w Urzędzie Gminy pozostali radni w zdalnym trybie.
W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz:
 Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser;
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska;
 Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska;
 Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska;
 Zastępca Wydziału Dróg Krzysztof Białas;
 Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Krzysztof Wojciechowski;
 Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut;
 Wiceprzewodniczący rady Roman Król;
 Radna Agnieszka Dudziak.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji, które odbyły się 20
października i 8 listopada 2021 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Analiza projektu budżetu na 2022 r.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca
komisji Anita Banaszak. Komisja pozytywnie zaopiniowała protokoły z 20 października i 8
listopada 2021 r.

Ad.2.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XLII sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbędzie
się 25 listopada 2021 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 dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz
przedstawiła dwie autopoprawki. Poinformowała, że druga autopoprawka nie jest jeszcze
podpisana przez Wójta.
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska wyjaśniła zmianę
budżetową z autopoprawki dot. zmniejszenia dochodów w kwocie 355 723,78 zł na zadaniu
„Węzeł przesiadkowy Czerwonak – wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska
w ramach ZIT dla MOF Poznania” w związku ze zmianą kosztów kwalifikowanych zadania
na niekwalifikowane.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser odpowiadając na pytanie dot. zakupu i montażu
wiat przystankowych wyjaśnił, że gmina planuje zakup od firmy Transkom dwóch wiat
przystankowych i w dalszej kolejności ich wyremontowanie. Kwota 5600,00 nie obejmuje
remontu wiat.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz
z autopoprawką nr 1.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwonak.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz
przedstawiła autopoprawkę, która nie jest jeszcze podpisana przez Wójta.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały.
3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych
jednostkom pomocniczym
Kierownik Biura Rady i Sołectw Izabela Lesiecka przedstawiła zmiany zawarte w ww.
uchwale. Poinformowała, że na wniosek zarządu Osiedla Leśnego proponuje się zwiększenie
od 2022 r. środków budżetowych dla tego osiedla o kwotę w wysokości 17 000,00 zł z uwagi
na bardzo dużą liczbę mieszkańców (ponad 8 000) i niską kwotę przypadającą na mieszkańca.
Po wprowadzeniu tej zmiany Osiedle Leśne będzie dysponowało rocznie kwotą w wysokości
45 000,00 zł.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Leśnego Agnieszka Dudziak wyjaśniła, że mieszkańcy
na zebraniach składali wnioski o zwiększenie środków dla osiedla. Zapotrzebowanie jest
na większe środki, ale 45 000,00 zł jest też dużą kwotą. Zarząd osiedla przedstawił Wójtowi listę
propozycji różnych działań zaplanowanych dla mieszkańców.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (6 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały. Jedna
osoba była nieobecna podczas głosowania.
4) Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022
rok
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie (6 osób) zaopiniowała projekt ww. uchwały. Jedna
osoba była nieobecna podczas głosowania.
5) Stanowisko Wójta Gminy Czerwonak w sprawie niepodejmowania uchwały dotyczącej
określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
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Skarbnik Radosława Wiśniewska omówiła ww. stanowisko.
6) Stanowisko Wójta Gminy Czerwonak w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na 2022 rok.
Skarbnik Radosława Wiśniewska omówiła ww. stanowisko.
7) Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Czerwonak.
Radny Sławomir Olejniczak zwrócił uwagę, że podwyżka dla Wójta wynosi około 85%,
a diety radnych wzrastają o około 60%. Powiedział, że zakres obowiązków Wójta oraz
odpowiedzialność jest duża, ale warto zastanowić się czy podwyżka powinna być tak wysoka.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak oraz pozostali członkowie komisji zwrócili uwagę
na dużą odpowiedzialność Wójta i przychylili się do zaproponowanego wzrostu wynagrodzenia.
Ostatecznie

komisja

jednogłośnie

pozytywnie

(6

osób)

zaopiniowała

projekt

ww. uchwały. Jedna osoba była nieobecna podczas głosowania.
Ad.3.
Skarbnik Radosława Wiśniewska na podstawie prezentacji przedstawiła projekt budżetu
na 2022. Zwróciła uwagę na niepokojącą różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami
bieżącymi. Poinformowała, że nie można już zwiększać wydatków bieżących.
Następnie Skarbnik przedstawiła pytania do projektu budżetu przesłane przez Klub
Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Niezależnych oraz radnych z innych klubów, a także
odpowiedzi jakie Skarbnik otrzymała od wydziałów. Poinformowała, że pytania wraz
z odpowiedziami radni otrzymają na skrzynki e-mailowe.
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska odpowiedziała na pytanie
zadane przez radną Helenę Stachowiak w sprawie przełożenia linii energetycznej, napowietrznej
na kablową na działce nr 196 przy ul. Kościelnej w Kicinie. Wyjaśniła, że zostało wysłane
zapytanie na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji trwa około 10
miesięcy, dopiero za pół roku będzie wiadomo jakie będą koszty skablowania. W budżecie
zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł w tym około 30 000,00 zł na dokumentację.
Radna Helena Stachowiak zwróciła uwagę na konieczność opracowania projektu
zagospodarowania ww. działki, wówczas będzie mogła przeznaczać środki sołeckie na częściowe
zagospodarowanie.
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska wyjaśniła, że w budżecie
zarezerwowane są środki na skablowanie działki, a nie na zagospodarowanie terenu.
Na zapytanie przewodniczącej komisji Anity Banaszak w sprawie przyłącza elektrycznego
w Bolechowie odpowiedzi udzielił zastępca kierownika Wydziału Dróg Krzysztof Białas. Wyjaśnił,
że budowa przyłącza i wykonanie szafki prądowej to jedno zadanie .Przyłącze wykona ENEA S.A.
obecnie wszystko jest zasilane z szafki oświetleniowej na ul. Leśnej, natomiast planuje się, aby
na placu zabaw wykonać osobne zasilanie z bieżących wydatków wydziału.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak ponownie zgłosiła wniosek o rozbudowę
oświetlenia na placu zabaw.
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Krzysztof Wojciechowski wyjaśnił
wzrost środków w budżecie na 2022 r. na utrzymanie w gotowości bojowej

hydrantów.

Poinformował, że wyższe środki wynikają ze wzrostu stawki abonamentowej za utrzymanie
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jednego hydrantu. Na terenie gminy hydranty należą do sieci wodociągowej Gminnego
Przedsiębiorstwa Wodociągowego oraz Aquanetu S.A. Stawki zostały ustalone na trzy lata.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka udzieliła odpowiedzi
na pytania zadane przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Niezależnych:
 wzrost

dochodów

za

sprzedaż

miejsc

grzebalnych

-

poinformowała,

że

wynika

on ze zwiększonej sprzedaży miejsc grzebalnych, która spowodowana jest zmianą cennika
usług cmentarnych oraz ze zwiększonej liczby zgonów w stosunku do lat poprzednich;
 dlaczego przeznacza się tylko 5 000,00 na remont kaplicy cmentarnej, kaplica wymaga
gruntownego remontu – wyjaśniła, że są to środki na bieżące remonty. W celu
wyremontowania kaplicy potrzebne są większe środki na koncepcje, projekt i wykonanie.
O ww. pieniądze będzie wnioskować jak pojawią się wolne środki.
Radna Edyta Godawa zgłosiła potrzebę zakupu dwóch wiat przystankowych dla Promnic
przy klubie Iskra oraz na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Północnej od strony Biedruska.
Radna Gabriela Przyczyna zaproponowała, aby w związku z rezygnacją w 2021 r. budowy
wiaty grillowej na Karolinie, zabezpieczyć w budżecie na 2022 r. środki w wysokości 20 000,00 zł
na doposażenie placu zabaw w Karolinie.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że pieniądze na ww. zadanie można
przeznaczyć tylko z wolnych środków.
Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska
wyjaśniła wydatki na wykupy gruntów w wysokości 1000 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poprosił o plan remontów zasobów
komunalnych CZTBS na 2022 r.
Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że wykaz zostanie przygotowany
i przekazany radnym.
Ad.4. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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