BR.0012.7.14.2021
Protokół nr 7/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 25 sierpnia 2021r.
W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz:
-

Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser

 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 Kierownik Wydziału Promocji Zdrowia Marlena Łochyńska;
 Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Anna Kołodziejczak-Sobczak;
 Zastępca kierownika Wydziału Dróg Krzysztof Białas.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 23 czerwca
2021 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych
3. Korespondencja bieżąca.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca
komisji Anita Banaszak. Komisja pozytywnie zaopiniowała protokół z 23 czerwca br.
Ad.2.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXXVII sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 26 sierpnia 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.
Radni prosili o przekazanie decyzji PINB z 16.07.2021 r. w związku z nakazem wykonania
remontu budynku przy ul. Gdyńskiej 124 w Czerwonaku. Decyzja została przekazana radnym.
Na pytania radnych dot. zmian budżetowych wyjaśnień udzielili:
- kierownik Wydziału Promocji Zdrowia Marlena Łochyńska poinformowała na jakie
działania zostaną przekazane zwiększone środki w łącznej kwocie 188.029,83 zł. Planowane są
dwa mobilne punkty szczepień jeden na pikniku osiedlowym organizowanym 4 września br.
przez Zarząd Osiedla Karolin w Koziegłowach pn. „Pieczona Pyra” drugi na imprezie pn.
„Pożegnanie lata” organizowanej 10 września br. na Osiedlu Przylesie w Czerwonaku. Ponadto
wydział przeznaczy środki na zakup gadżetów na promocję szczepień;
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- kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Anna Kołodziejczak-Sobczak

udzieliła wyjaśnień na temat przebudowy wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy.
Wyjaśniła, że jest to stary budynek. Przy planowaniu budżetu zabezpieczono środki na wymianę
nawierzchni na betonową, bardziej trwałą, jednak po skuciu dotychczasowej nawierzchni
okazało się, że są większe problemy. Zostały wykonane dwie ekspertyzy, które wykazały, że jest
niewłaściwy poziom

zbrojenia, źle rozłożone pręty i zły rodzaj betonu. Po naradach

ze specjalistami podjęto decyzję, aby opracować nowy projekt i wykonać wejście do urzędu
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z aktualnymi normami, dostosowane dla osób
niepełnosprawnych. W związku z powyższym zlecono wykonanie projektu całej modernizacji,
uzyskano pozwolenie na budowę. Na etapie zlecania projektu nie przewidziano, że będą to tak
wysokie koszty. Projekt zakłada też likwidację przestarzałych daszków przy wejściu i montaż
nowego zadaszenia. Modernizacja będzie polegała na budowie nowego fundamentu
zaprojektowano również postawienie kilku ławek metalowych.
Radni prosili o przekazanie kosztorysu modernizacji.
Na

pytanie

Administracyjnego

radnej

Gabrieli

Przyczyny

kierownik

Wydziału

Organizacyjno-

Anna Kołodziejczak-Sobczak odpowiedziała, że dotychczas wydatkowano

środki na projekt modernizacji wejścia oraz na skucie schodów. 800 000, 00 zł to koszt
wynikający z kosztorysu oraz koszt inspektora nadzoru.
W związku z powyższym radni zapytali ile kosztował projekt.
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Anna Kołodziejczak-Sobczak

odpowiedziała, że koszt projektu wraz z uzgodnieniami oraz kosztorysem wynosi 30 750,00 zł
Na pozostałe pytania radnych dot. zmian budżetowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik
Radosława Wiśniewska.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz z autopoprawkami 4 głosami
„za”, przy 3 głosach „wstrzymujących” .
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwonak
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser wyjaśnił punkt autopoprawki dot. zwiększenia
wydatków na budowę nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał o budowę kładki pieszo-rowerowej przez Wartę w
Owińskach.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser odpowiadając wyjaśnił, że budowa ww. kładki to
budowa mostu wiszącego jest to inwestycja trudna w realizacji i droższa od zwykłego mostu.
Gmina podjęła rozmowy i różnice (około 6 000 000 zł ) planuje sfinansować ze środków
zewnętrznych.
Następnie Pierwszy Zastępca Wójta odpowiedział na pytania radnych dot. aktualnych
inwestycji zwłaszcza na temat parku w Koziegłowach.
Zastępca kierownika Wydziału Dróg Krzysztof Białas odpowiedział na pytania radnych
dot. pkt. „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg”. Wyjaśnił, że w ramach tego
projektu planuje się zlecić następujące zadania:


prace projektowe na skrzyżowaniu ul. Żurawiej, Leśnej i Źródlanej w Czerwonaku
(poprawa bezpieczeństwa i przebudowa skrzyżowania),
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remont ul. Zielonej i przebudowa skrzyżowania w rejonie ul. Dworcowej i
Poprzecznej w Owińskach,



poprawa bezpieczeństwa na ul. Zdroje – montaż szykan, które spowolniłyby
ruch,

Radni Klubu PiS i Niezależnych zawnioskowali o wyłączenie z projektu uchwały pkt 6 dot.
wprowadzenia nowego zadania „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” i głosowanie
nad tym punktem osobno.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak poddała pod głosowanie ww. pkt 6. Za ww.
Programem głosowało 3 radnych, przy 2 „wstrzymujących” i 2 „przeciw”. Następnie poddała pod
głosowanie projekt ww. uchwały bez pkt 6. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt ww. uchwały wraz z autopoprawkami.
3) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Czerwonaku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały 4 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących” .
Ad.3.
Komisja zapoznała się z następującą korespondencją:
- wnioskiem Wspólnoty Mieszkaniowej w Owińskach w sprawie udzielenia dotacji
na prace konserwatorsko-budowlane oraz odpowiedzią na ww. wniosek Pierwszego Zastępcy
Wójta. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek, gdyż nie spełnia on wymogów uchwały
nr 377/LIX/2006 Rady Gminy Czerwonak z 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków. Zmiana ww. uchwały wywołałaby bardzo duże skutki
finansowe, a w obecnej sytuacji, gminy nie stać na pomoc finansową dla budynków
mieszkalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków,
- pismem członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego – podziękowanie za deklaracje
przystąpienia do wspólnej realizacji programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności
leczenia

metodą

zapłodnienia

pozaustrojowego

dla

mieszkańców

województwa

wielkopolskiego,
- pismem Kola Gospodyń Wiejskich „Potaszanki” w sprawie rozważenia możliwości
zaplanowania środków finansowych w budżecie Gminy Czerwonak na rok 2021/2022 na zakup
i postawienie częściowo przeszklonego kontenera w Potaszach na terenie Kogucika. Komisja
negatywnie zaopiniowała ww. prośbę
Ad.6.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.
Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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