BR.0012.7.16.2021
Protokół nr 9/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 6 października 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 2020 r.
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;
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska.
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 XXXIX sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 7 października 2021 r.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
1) Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w postaci budowy kładki
pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Owińskach.
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska dokonała uzasadnienia projektu
ww. uchwały. Poinformowała, że gminie udało się pozyskać partnerów do realizacji budowy
kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Owińskach, którzy będą współfinansowali
to przedsięwzięcie. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w wyniku, którego wyłoniono
inżyniera kontraktu natomiast najtańsza i najkorzystniejsza oferta wśród ofert firm
zainteresowanych wykonaniem prac przekracza środki, które zabezpieczono w budżecie
na realizację zadania, jest to kwota w wysokości 23 000 000 zł. W związku z tym po otwarciu
ofert przystąpiono do prac nad zorganizowaniem brakującej kwoty, udało się to zrealizować
i każdy z partnerów podjął już stosowne uchwały. Największym partnerem finansowym będzie
Miasto Poznań. Zadanie zostanie sfinansowane przez następujących partnerów:
 Starostwo Powiatowe w Poznaniu 2 000 000 zł (2021 r. – 1000 000 zł, 2022 r. – 1 000 000 zł);
 Miasto Poznań 11 000 000 zł (2022 r. – 8 000 000 zł, 2023 r. – 3 000 000 zł);
 Gmina Suchy Las 1 000 000 zł ( 2022 r. - 500 000 zł, 2023 r – 500 000 zł).
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Ponadto gmina pozyskała środki unijne w wysokości niespełna 4 000 000 zł na lata 2021,
2022 i 2023. Reszta brakujących środków to wkład gminy około 5 000 000 zł. W związku
z przedłużającą się procedurą przetargową w tym roku zostaną wydatkowane środki
w wysokości około 1000 000 zł, a cały ciężar finansowania zostanie przeniesiony na rok 2023.
Jeśli zostanie podjęta uchwała będzie można wyłonić wykonawcę i podpisać umowę zgodnie
z harmonogramem jeszcze w październiku.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 r.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwonak.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Ad.3.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.
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