BR.0012.7.10.2021
Protokół nr 6/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 23 czerwca 2021r.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz:
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak Wojciech Skrzekut.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 26 maja
2021 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych XXXV sesji.
3. Korespondencja bieżąca.
4. Analiza materiałów sesyjnych XXXVI sesji.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca
komisji Anita Banaszak. Komisja pozytywnie zaopiniowała protokół z 26 maja br.
Ad.2.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXXV sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 24 czerwca 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 trzy autopoprawki.
Na pytanie radnych dot. ilości odpraw emerytalnych w naszych szkołach odpowiedziała
telefonicznie główna księgowa SAPO Katarzyna Witkowska-Biskup, która poinformowała,
że odprawy zostaną wypłacone do końca czerwca br. w następujących szkołach: w Szkole
Podstawowej w Czerwonaku 3 osoby, w Szkole Podstawowej w Kicinie 1 osoba, w Szkole
Podstawowej w Koziegłowach 2 osoby, w Szkole Podstawowej w Owińskach 1 osoba, łącznie
na kwotę 130.062,00 zł
Na pozostałe pytania radnych dot. zmian budżetowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik
Radosława Wiśniewska.
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2) 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.
3) Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania

na
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przypadających Gminie Czerwonak i jej jednostkom organizacyjnym
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
4) Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Czerwonak" – Jan
Grabkowski
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
5) Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Czerwonak"

–

Stowarzyszenie Rozwoju Rekreacji i Ochrony Środowiska z siedzibą w Owińskach.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Ad.3.
Komisja zapoznała się z następującą korespondencją:
- odpowiedzią zastępcy wójta Pawła Glasera na pismo mieszkańców ul. Kwiatowej
w Koziegłowach oraz na zapytania radnej Gabrieli Przyczyny dot. budowy kanalizacji sanitarnej
w Koziegłowach;
- pismem mieszkańców ul. Okrężnej w Czerwonaku z 7 czerwca 2021 r w sprawie utwardzenia
nawierzchni ulicy Okrężnej w Czerwonaku oraz uwzględnienia jej gruntowej budowy w planach
inwestycyjnych gminy. Po przeanalizowaniu pisma Komisja pozytywnie zaopiniowała prośbę
mieszkańców w sprawie utwardzenia nawierzchni ww. drogi. Ponadto komisja zwróciła się
z prośbą o bieżące właściwe utrzymanie nawierzchni i utwardzanie dobrym kruszywem.
- wnioskiem Zarządu Osiedla Leśnego w Koziegłowach w sprawie zmiany sposobu przydzielania
środków budżetowych jednostkom pomocniczym.
Kierownik Biura Rady i Sołectw Izabela Lesiecka

wyjaśniła, że środki finansowe dla

jednostek pomocniczych ustalane są corocznie w oparciu o kwotę bazową w stałej wysokości
20 000,00 zł oraz liczbę mieszkańców dane jednostki. Zapis ten wynika z uchwały Rady Gminy
Czerwonak z 2017 r. dlatego w celu zmiany sposobu naliczania kwot dla poszczególnych
jednostek należałoby zmienić ww. uchwałę.
Po zapoznaniu się z wnioskiem i przeanalizowaniu sprawy Komisja zawnioskowała, aby
zwrócić się do Wójta z prośbą o zorganizowanie w sierpniu spotkania z przedstawicielami
wszystkich
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podstawie wysokości środków dla wszystkich jednostek pomocniczych oraz przedstawienie
nowej propozycji podziału środków budżetowych dla sołectw i osiedli.
Ad.4.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXXVI sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 24 czerwca 2021 r. (absolutorium i wotum zaufania)
Komisja omówiła materiały XXXVI sesji:
Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła prezentację dot. wykonania budżetu
za 2020 r. prezentacja w materiałach sesji absolutoryjnej.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał o wydatki niewygasające.
Skarbnik Radosława Wiśniewska odpowiedziała, że wszystkie zostały rozliczone.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak poddała pod glosowanie następujące projekty
uchwał:
1) Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwonak wotum zaufania
Komisja 4 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała
ww. projekt uchwały. Jeden radny był nieobecny podczas głosowania.
2) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2020 rok
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Jeden radny był
nieobecny podczas głosowania.
3) Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwonak absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok
Komisja 4 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała
ww. projekt uchwały. Jeden radny był nieobecny podczas głosowania.
Ad.5
Komendant Gminny Ochrony PPOŻ Krzysztof Wojciechowski odpowiedział telefonicznie
na pytanie radnych dot. zakupu samochodu dla Straży Pożarnej w Promnicach. Wyjaśnił,
że Gmina Czerwonak jest na liście rezerwowej w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
Sprawa wyjaśni się pod koniec września br.
Radna Gabriela Przyczyna zapytała, czy w okresie letnim można wydłużyć czas
funkcjonowania placu wodnego. Dzisiaj plac jest czynny do godz. 18.00 .
Dyrektor CRKF „Akwen” Piotr Stańczak odpowiedział telefonicznie, że plac wodny
otwarty jest do godz. 19.00. na stronie internetowej był błąd podano błędnie godz. 18.00.
Radna Gabriela Przyczyna prosiła o wydłużenie do godz. 20.00 czasu pracy ww. placu
w okresie letnim.
Dyrektor CRKF „Akwen” Piotr Stańczak odpowiedział, że ze względów technologicznych
nie jest możliwe wydłużenie czasu pracy.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zapytała dlaczego nie ma przejścia z pływalni
na wodny plac zabaw.
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Dyrektor CRKF „Akwen” Piotr Stańczak odpowiedział, że nie ma przejścia ze względu
na przepisy Sanepidu oraz ze względów bezpieczeństwa. Poinformował, że udzieli pisemnej
odpowiedzi.
Ad.6.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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