BR.0012.7.7.2021
Protokół nr 5/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 26 maja 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. 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 Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska;
 Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker;
 Pracownik Wydziału Dróg Krzysztof Białas;
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka;
 Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska;
 Dyrektor SAPO Aleksandra Kuźniak.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza materiałów sesyjnych XXXIV sesji.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca
komisji Anita Banaszak. Komisja pozytywnie zaopiniowała protokół z 21 kwietnia br.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXXIV sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 27 maja 2021 r.
Ad.2.
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 autopoprawkę. Wyjaśniła, że pkt autopoprawki dot. dochodów związanych
z COVID wynika z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wzywa Radę Gminy do
poprawy uchwały.
Radny Sławomir Olejniczak:
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- zapytał do jakiej inwestycji będzie realizowana budowa przyłącza energetycznego
na os. Przylesie;
- prosił o udzielenie wyjaśnień w sprawie zapłaty zasądzonej kwoty dla firmy STARLEM
zgodnie z wyrokiem sądu;
- prosił o informację dot. zmian w ZIT (ach);
- zapytał, czy można przenosić środki z zadania COVID na remont i konserwacje
samochodu;
- zapytał, czy zmniejszenie wydatków w GOK „Sokół”

w kwocie 91 000,00 zł wynika

ze zwolnień uzyskanych ze składek ZUS czy odroczeń.
Radna Gabriela Przyczyna:
- w związku z wnioskiem Wydziału Dróg dot. dokumentacji projektowej oświetleń
zapytała, czy wykonanie oświetlenia obejmuje też osiedle Karolin (parking i chodnik);
- zapytała o zakres przebudowy ul. Kwiatowej od ul. Leśnej, czy będzie wykonana
kanalizacja;
- zapytała o utwardzenie miejsca postojowego tymczasowego przystanku autobusowego
na ul. Taczaka w Koziegłowach;
- prosiła o uprządkowanie parkingu w Koziegłowach na os. Karolin oraz terenu wokół
parkingu.
Skarbnik Radosława Wiśniewska odpowiedziała na pytania radnych:
- zmniejszenie wydatków w GOK „Sokół” - jest to zwolnienie ze składek ZUS;
- środki z zadania COVID na remont i konserwacje samochodu – nie są to środki, które
gmina otrzymała z zewnątrz, są to środki z rezerwy budżetowej przeznaczone na zarządzanie
kryzysowe.
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska wyjaśniła, że zmiany
budżetowe dot. ZIT związane są z przeciąganiem się wykonania dokumentacji i uzyskania
pozwoleń na ścieżkę związaną z Owińskami i Bolechowem,

jest to zadanie realizowane

wspólnie z gminą Murowana Goślina.
Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker oraz pracownik wydziału Krzysztof Białas:
- do jakiej inwestycji będzie realizowana budowa przyłącza energetycznego na os.
Przylesie – wyjaśnili, że będzie to realizacja przyłącza do zasilania kamer. Zostanie wykonane
zasilanie od szafki energetycznej przy garażach na osiedlu do skrzyżowania z ul. Słoneczną,
zmienione zostanie zasilanie z jednofazowego na trójfazowe. Projekt nie przewiduje montażu
kamer, po wykonaniu zasilania możliwa będzie instalacja kamer, którą ma wykonać informatyk
urzędu.
- realizacja oświetlenia na os. Karolin – planuje się wykonanie oświetlenia na os. Karolin,
trwa procedura projektowa. Do końca września będzie projekt, a realizację oświetlenia
zaplanowano w okresie jesiennym br.
- zakres przebudowy ul. Kwiatowej – deweloper rozpoczął budowę domów i w ramach
porozumienia między gminą a deweloperem gmina przygotuje projekt, a deweloper na swój
koszt wykona odcinek drogi wraz z chodnikiem od ul. Leśnej. Natomiast informacje w sprawie
kanalizacji przekaże później, ponieważ tym tematem zajmuje się inny wydział.
-

utwardzenie

miejsca

postojowego

tymczasowego

przystanku

autobusowego

na ul. Taczaka w Koziegłowach – praca została zlecona, wykonawca w najbliższym czasie
powinien zrealizować zadanie.
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Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Skałecka:

- zapłata zasądzonej kwoty dla firmy STARLEM zgodnie z wyrokiem sądu – sprawa dot.
2016 r. zadanie zostało wykonane nienależycie, TBS obciążył firmę karą umowną w wysokości
4 299,75 zł tytułem opóźnienia wynoszącego 45 dni. Firmia nie zgodziła się z wysokością kary
i wystąpiła z pozwem do sądu, który uznał, że kara jest za wysoka w stosunku do zapisów
umowy. W związku z powyższym gmina została wezwana przez sąd do zapłaty firmie części
kary umownej wraz z odsetkami od 22 września 2016 r. oraz do pokrycia zwrotu kosztów
procesu. Ogółem gmina musi zapłacić 3 644, 24 zł. Wartość całej umowy była na kwotę 2388, 74
zł;
- uprządkowanie parkingu w Koziegłowach na os. Karolin oraz terenu wokół parkingu –
zadanie zostanie zrealizowane.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz z autopoprawką.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwonak
Skarbnik Radosława Wiśniewska

dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały wraz

z autopoprawką.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz z autopoprawką.
3) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości
Bolechowo
Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska dokonała
uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
4) Uchwala w sprawie przejęcia przez Gminę Czerwonak zadania zarządzania publicznymi
drogami

wojewódzkimi

w

granicach

administracyjnych

miejscowości

Koziegłowy

i miejscowości Czerwonak w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni
wzdłuż chodników drogi wojewódzkiej
Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker dokonał uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Radna Helena Stachowiak powiedziała, że gmina powinna zastanowić się nad przejęciem
również od Powiatu zadania związanego z bieżącym utrzymaniem czystości i pielęgnacji zieleni
wzdłuż dróg powiatowych.
Radna Gabriela Przyczyna poparła propozycje radnej Heleny Stachowiak.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Ad.3.
Radna Gabriela Przyczyna:
- zapytała na jakim etapie jest usuwanie wysypiska śmieci na wjeździe do Koziegłów po
prawej stronie;
- poinformowała, że złożyła wniosek na projekt przebudowy placu zabaw na os. Karolin;
- widzi potrzebę zadbania o pomniki oraz uporządkowania terenów wokół pomników
na terenie gminy. Poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

3

opracowała wniosek, aby zadbać o pomniki. Komisja zaproponowała, aby zajęło się tym Gminne
Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.
Kierownik Biura Rady i Sołectw Izabela Lesiecka:
- zadbanie o pomniki znajdujące się na terenie gminy - wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej dot. pomników został przekazany wójtowi;
- projekt przebudowy placu zabaw na os. Karolin – wniosek radnej został przekazany do CRKF
„Akwen” i po komisji poda radnej nr telefonu do pracownika Akwenu.
Radna Helena Stachowiak;
- zapytała dlaczego w Szkole Podstawowej w Kicinie nie będzie „zerówek”;
- prosiła o wyjaśnienia dot. przełożenia prądu na działce nr 196;
- zwróciła uwagę na niewłaściwe odnowienie figury Serca Jezusa w Kicinie, a odnowiono tylko
postument.
Dyrektor SAPO Aleksandra Kuźniak wyjaśniła, że „zerówka” jest oddziałem przedszkolnym,
w którym są odpowiednie warunki dla dzieci w tym wieku. W przedszkolach są wolne miejsca,
a w szkołach jest dużo uczniów. Podobna sytuacja jest w Czerwonaku, Owińskach
i Koziegłowach i Bolechowie.
Przewodnicząca
komisji
Anita
Banaszak
poruszyła
kwestie
zwiększenia
bezpieczeństwa na ul. Zdroje w Czerwonaku.
Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker odnosząc się do wypowiedzi przewodniczącej
komisji wyjaśnił, że próbowano wprowadzić progi zwalniające na skrzyżowaniu z ul. Jesionową
oraz zaprojektować przejście dla pieszych jednak zaproponowany projekt organizacji ruchu
został odrzucony przez Starostę, gdyż odległość projektowanych progów zwalniających jest
mniejsza niż 40 m od skrzyżowania, przejścia wyniesionego też nie można wykonać ponieważ
kursuje komunikacja autobusowa. Obecnie gmina zastanawia się nad innymi rozwiązaniami np.
szykany, które wymuszą na kierowcy zmniejszenie prędkości.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak prosiła do wglądu korespondencje między
Urzędem Gmin, a Starostwem w ww. temacie.
Radny Sławomir Olejniczak:
- zapytał kiedy nastąpi realizacja projektu dot. wyniesionych skrzyżowań na os. Leśnym;
- prosił o wyjaśnienia dot. realizacji ścieżki pieszo-rowerowej w stronę sklepu Aldi
w Koziegłowach
Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker:
- realizacja projektu dot. wyniesionych skrzyżowań na os. Leśnym - w tym roku nastąpi
realizacja jednego projektu na os. Leśnym;
- realizacji ścieżki pieszo-rowerowej w stronę sklepu Aldi w Koziegłowach– gmina
otrzymała pozwolenie na budowę, oczekuje na pozwolenie na wycinkę drzew, kosztorys jest
na około 600 000 zł, a środków w budżecie jest 250 000 zł. Przetarg zostanie ogłoszony w tym
roku.
Radna Helena Stachowiak prosiła o wymianę słupów energetycznych w Kicinie przy
ul. Wodnej, poinformowała, że są w złym stanie technicznym i stanowią zagrożenie dla
przechodniów.
Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker odpowiedział, że napisze pismo do energetyki
w ww. sprawie.
Pracownik

Wydziału

Ochrony

Środowiska

Marzena

Szymańska

odnosząc

się

do wypowiedzi radnej Heleny Stachowiak dot. niewłaściwego odnowienia figury Serca Jezusa
w Kicinie wyjaśniła, że program prac konserwatorskich został przygotowany w 2018 r.
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i w pierwszym etapie zakładał renowacje postumentu figury Serca

Jezusa. Miała zostać

przywrócona pierwotna estetyka , konserwator zabytków wymagał pozostawienie śladów po
strzałach. W związku z tym gmina musiała podpisać umowę uwzględniającą zakres prac
zgodnie z dokumentacją konserwatorską i taką pierwotną estetykę wykonawca przywrócił.
Natomiast odnowienie samej figury może być objęte kolejnymi pracami, ale będzie trzeba
zlecić przygotowanie kolejnej dokumentacji konserwatorskiej i zabezpieczyć środki.
Radna Helena Stachowiak powiedziała, że mieszkańcy nie są zadowoleni ze sposobu
odnowienia postumentu. W związku z powyższym uzgodniono, że konieczne jest
zorganizowanie spotkania w ww. sprawie.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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