BR.0012.7.15.2021
Protokół nr 8/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 22 września 2021r.
W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz:
 Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser;
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska;
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka;
 Pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Marszałek-Szymczak;
 Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker;
 Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka-Stachowiak;
 Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 25 sierpnia
2021 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych
3. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca
komisji Anita Banaszak. Komisja pozytywnie zaopiniowała protokół z 25 sierpnia br.
Ad.2.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 23 września 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.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser udzielił wyjaśnień dot. zmiany budżetowej CRKF
Akwen w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Poinformował,
że zapłata dotyczy przegranej sprawy z powództwa firmy, która była pierwszym wykonawcą
Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Proces trwał bardzo długo, gmina go przegrała;
Radna Helena Stachowiak zawnioskowała, aby środki, które pozostały z Budżetu
Obywatelskiego na zadaniu „Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą
oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie”, przeznaczyć na przełożenie linii
energetycznej

napowietrznej

na

linię

kablową

zagospodarowanie terenu.
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Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska wyjaśniła, że 3 lata temu
w budżecie gminy były zarezerwowane środki na to zadanie, ale podstawowym problemem były
ograniczenia związane z odrolnieniem. Została zlecona dokumentacja projektowa, ale
ze względu na problemy z gruntami Starostwo odpisywało, że nie ma zgody. Obecnie nie ma już
przeszkody związanej z gruntami ziemia została odrolniona. Wstępnie wyceniono projekt
na kwotę 20.000,00 zł. W czwartym kwartale tego roku można rozpocząć działania, gdyż uwolnią
się wszystkie problemy formalno-prawne, w pierwszej kolejności należy wykonać projekt,
a później przystąpić do realizacji.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser poinformował, że do sesji październikowej Wydział
Infrastruktury uzyska informacje ile czasu będzie trwało projektowanie łącznie z pozwoleniem
na budowę. W optymistycznej wersji w tym roku zostanie podpisana umowa z projektantem,
a projekt zostanie wykonany w przyszłym roku.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut prosił o wykonanie koncepcji zagospodarowania
tego terenu.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser udzielił wyjaśnień dot. kładki pieszo-rowerowej
w Owińskach. Poinformował, że prawdopodobnie Wójt zwróci się z prośbą o zwołanie sesji
nadzwyczajnej w związku z przekazaniem środków przez Miasto Poznań. Przeznaczenie tych
środków będzie miało miejsce na sesji Rady Miasta Poznania, która odbędzie się po sesji
wrześniowej Rady Gminy Czerwonak. Zwołania sesji nadzwyczajnej wynika z konieczności
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w terminie związania z ofertą.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut zapytał o zmianę budżetową dot. odwodnienia
parku w Bolechowie (70.000,00 zł).
Pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Marszałek-Szymczak wyjaśniła,
że gmina uzyskała decyzje wodno-prawne i w tym roku planuje się wykonanie pierwszego
etapu odwodnienia. Jeśli ten etap okaże się wystarczający wówczas zadanie związane
z modernizacją odwodnienia zostanie zakończone, natomiast jeśli nie to w następnych latach
będzie realizowany drugi etap.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka udzieliła wyjaśnień dot.
zadania Termomodernizacji budynków komunalnych w Czerwonaku i w Koziegłowach.
Poinformowała, że są to środki na wykonanie audytu energetycznego. Zabezpieczenie środków
w 2021 r. 36.800,00 zł, a w 2022 r. 9.200,00 zł jest podstawą, aby gmina mogła starać się
o dofinansowanie.
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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 Dróg Ryszard Kroker odpowiedział na pytania radnych:
 budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w Kicinie –
umowa zostanie podpisana do końca bieżącego roku, a wykonanie zadania w przyszłym
roku;
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 przejście dla pieszych przy bloku 1A w Koziegłowach – realizacja zadania planowana jest
na ten rok;
 budowa ścieżki rowerowej w Koziegłowach – będzie to ścieżka od ul. Piłsudskiego do sklepu
Aldi w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach etap I”.
Komisja
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3) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
w 2022 roku.
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka-Stachowiak na podstawie
prezentacji dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały. Wyjaśniła, że proponuje się wzrost
stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. o 3,6%. Prezentacja w materiałach komisji.
Radny Sławomir Olejniczak w imieniu Klubu Radnych PiS i Niezależnych wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców złożył wniosek, aby stawki podatku od gruntów oraz
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostawić na tegorocznym
poziomie.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak poddała pod głosowanie ww. wniosek.
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przy 3 „przeciw” i 1 „wstrzymującym”. Następnie
poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały. Komisja 4 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały (jeden radny był nieobecny
podczas głosowania).
4) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak za I półrocze 2021 roku.
Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła ww. sprawozdanie.

Ad.3.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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