BR.0012.7.18.2021
Protokół nr 11/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 8 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. poz.
1842 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;
 Sekretarz Joanna Kowalczyk-Chudy;
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 Kierownik Wydziału Organizacyjnego Anna Kołodziejczak-Sobczak.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca
komisji Anita Banaszak.
Ad.2.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XLI sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 9 listopada 2021 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 dokonała uzasadnienia projektów ww. uchwał.
Sekretarz Joanna Kowalczyk-Chudy podziękowała za zwołanie dodatkowego posiedzenie
komisji, następnie omówiła zmianę budżetową dot. zwiększenia wydatków w kwocie 66 700,00
zł na zadaniu „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak”.
Poinformowała, że w tej sprawie odbył się trzeci przetarg, w którym złożono trzy oferty,
najtańsza z ofert została złożona na kwotę 1 285 000,00 zł, jest to kwota przewyższająca
kosztorys inwestorski oraz wyższa od kwoty zabezpieczonej na to zadanie w budżecie gminy
łącznie o 425 000,00 zł. Poinformowała, że informacja z otwarcia ofert jest zamieszczona
na stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak. W tym przetargu oferta nr 1 była na kwotę
brutto 1 494 500,00 zł, oferta nr 2 na kwotę 1 684 516, a oferta nr 3 na kwotę najniższą
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1 285 000,00 zł. W przypadku zabezpieczenia środków na jutrzejszej sesji będzie można zawrzeć
umowę, która pozwoli zrealizować przebudowę w umownym terminie.
Radna Gabriela Przyczyna zapytała, czy strefa wejścia do Urzędu gminy była
dobudowywana później, zapytała jaki jest stan techniczny całego budynku urzędu. Prosiła
o przekazanie radnym wizualizacji wejścia.
Sekretarz Joanna Kowalczyk-Chudy wyjaśniła, że najpierw powstał budynek, a później
dobudowano strefę wejścia.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał, czy jest możliwość rezygnacji z pomieszczeń
piwnicznych w celu ograniczenia zakresu remontu, wówczas można by zrealizować tylko schody
wejściowe do urzędu i windę dla osób niepełnosprawnych.
Sekretarz Joanna Kowalczyk-Chudy wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości, piwnice
są integralną częścią budynku, są bardzo wykorzystywane. Nie ma możliwości, aby do piwnicy
zrobić dostęp z innej strony.
Radny Sławomir Olejniczak powiedział, że rozumie potrzebę wykonania wejścia, ale nie
za tak duże pieniądze.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser udzielił wyjaśnień:
 w sprawie modernizacji sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej
w Koziegłowach. Poinformował, że przetarg na ww. zadanie został rozstrzygnięty;
 w sprawie zdjęcia zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej
od istniejącego chodnika do ul. Zakątek”.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał z czego wynika opóźnienie w realizacji ww. zadania.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser odpowiedział, że jest to kwestia opóźnień
projektowych, zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak poddała pod glosowanie następujące projekty
uchwał:
 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 r. – komisja
5 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt
ww. uchwały. W głosowaniu wzięło udział 7 członków komisji;
 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonak – komisja 5 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie
zaopiniowała projekt ww. uchwały. W głosowaniu wzięło udział 7 członków komisji.
Ad.3.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.
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