BR.0012.7.17.2021
Protokół nr 10/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 20 października 2021r.
W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz:
 Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser;
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 Kierownik Wydziału Organizacyjnego Anna Kołodziejczak-Sobczak;
 Zastępca Kierownika Wydziału Infrastruktury Rafał Adamski;
 Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska;


Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka;

 Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker;
 Przewodniczący rady Wojciech Skrzekut.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzeń komisji, które odbyły się 22 września
oraz 6 października 2021 r.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych
3. Przedstawienie propozycji zmian w zakresie diet radnych.
4. Analiza materiałów sesyjnych.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca
komisji Anita Banaszak. Komisja pozytywnie zaopiniowała protokoły z 22 września oraz
6 października 2021 r.
Ad.2.
Komisja

nie

miała

uwag

do

Sprawozdania

z

realizacji

zadań

związanych

z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Sprawozdanie w materiałach komisji.
Ad.3.
Kierownik

Bura

Rady

i

Sołectw

przedstawiła

prezentację

dot.

diet

radnych.

Poinformowała o zmianie art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, który zwiększa
krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej z 1,5 krotności na 2,4 krotność.
Następnie przedstawiła wszystkie akty prawne określające diety radnych oraz tabele
zawierające wysokość obowiązujących diet, wysokość diet po zmianie ustawy oraz propozycję
Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut powiedział, że w związku z bardzo dużą
podwyżką diet proponuje zmianę uchwały dot. diet poprzez ich zmniejszenie z maksymalnej
wysokości dla przewodniczącego rady do 80%, co skutkuje też obniżeniem diet dla wszystkich
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radnych. Poinformował, że podjęcie ostatecznej decyzji pozostawia Komisji Budżetu i Finansów
następnie prosił o opinię. Po wysłuchaniu prezentacji i przedyskutowaniu sprawy radni
zdecydowali o odrzuceniu propozycji przewodniczącego rady i pozostawieniu wysokości stawek
na maksymalnym poziomie 5 głosami „za” odrzuceniem propozycji, przy 2 „wstrzymujących”.
W głosowaniu wzięło udział 7 członków komisji.
Ad.4.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XL sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 21 października 2021 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 dwie autopoprawki.
Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker udzielił wyjaśnień dot. zdjęcia zadania
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach – etap I” w kwocie 230 000 zł w związku z
wycofaniem zadana z realizacji, zgodnie z planem budżetu na rok 2022.
Zastępca Kierownika Wydziału Infrastruktury Rafał Adamski udzielił wyjaśnień dot.
zwiększenia wydatków o kwotę 5.011,98 zł na zakup usług remontowych w związku
z wprowadzeniem nowego zadania dot. bieżącej konserwacji urządzeń na przejeździe
kolejowym w Miękowie.
Kierownik Wydziału Organizacyjnego Anna Kołodziejczak-Sobczak udzieliła wyjaśnień
dot. przebudowy strefy wejścia do Urzędu Gminy. Poinformowała, że został ogłoszony trzeci
przetarg i zmieniono zakres prac, tzn. w tym roku będą prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,
a pozostały zakres prac przeniesiono na przyszły rok, termin realizacji inwestycji wydłużono
do końca maja 2022 r.
Komisja 6 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt
ww. uchwały wraz z autopoprawkami. W głosowaniu wzięło udział 7 członków komisji.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwonak.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz
przedstawiła dwie autopoprawki.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka wyjaśniła zmianę dot.
zwiększenia wydatków w latach 2023 i 2024 w łącznej kwocie 24.614.000 zł na zadaniu
„Gospodarka odpadami na terenie gminy Czerwonak”. Poinformowała, że zabezpieczenie
środków jest konieczne, aby rozstrzygnąć przetarg na odbiór i transport zmieszanych odpadów
komunalnych, na odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów i pozostałych odpadów
komunalnych zbieranych w sposób selektywny oraz w celu podpisania umowy.
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska wyjaśniła zmiany dot.
wniosku zespołu projektowego ZIT.
Komisja 5 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt
ww. uchwały wraz z autopoprawkami W głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.
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Ad.5.
Na wniosek Skarbnika uzgodniono, że następne posiedzenie komisji, na którym będzie
omawiany projekt budżetu na 2022 r. odbędzie się nie w środę, a w poniedziałek (22.11.2021 r.)
o godz. 9.30.
Skarbnik Radosława Wiśniewska prosiła, aby pytania do projektu budżetu na 2022 r.
składać przed posiedzeniem Komisji Budżetu i finansów,.
Ad.6.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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