BR.0012.7.5.2021
Protokół nr 4/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 21 kwietnia 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 Infrastruktury Agnieszka Staniewska

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza materiałów sesyjnych XXXIII 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 17 marca br.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXXIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 22 kwietnia 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 do zmian budżetowych w większości wykorzystane
są środki, które są już w budżecie. Wydatki bieżące zostały zwiększone o 118 000 zł.
Radny Sławomir Olejniczak:
- zapytał, z czego wynika fakt, że subwencja oświatowa jest zmniejszana;
- dlaczego gmina nie może podpisać umowy z osobą fizyczną na odstrzał dzików, problem jest
zauważalny;
- jaki jest zakres prac zieleniarskich na terenie parku w Koziegłowach.
Skarbnik Radosława Wiśniewska odpowiedziała na pytania radnego:
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- subwencja oświatowa – została zmniejszona ze względu na mniejszą liczbę dzieci;
- odstrzał dzików – gmina nie może finansować tego typu zadań.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak:
- prosiła o informacje w jakich miejscach zostaną zamontowane czujniki emisji zanieczyszczeń
powietrza.
Radny Robert Maciejewski prosił o informacje w sprawie remontu siedziby Straży Gminnej.
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska odpowiedziała na pytania
radnych:
- zakres prac zieleniarskich na terenie parku w Koziegłowach – aby zakończyć całość projektu
pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej „Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach” i rozliczyć
go w Urzędzie Marszałkowskim gmina jest zobligowana do wykonania w tym roku brakującej
części zieleni, której nie wykonał wykonawca zgodnie z przedmiotem umowy w ubiegłym roku.
W związku z tym należało opracować nowy kosztorys inwestorski, zgodnie z którym kwota
zaplanowana na realizację zadania okazała się niewystarczająca dlatego konieczne jest
znalezienie brakującej kwoty. W związku z powyższym przesuwa się środki z niekwalifikowanych
związanych z dofinansowaniem ZIT na ten cel, aby zamknąć całość inwestycji i rozliczyć
w Urzędzie Marszałkowskim. Wykonawca za niezrealizowanie zadania został obciążony karami
zgodnie z zapisami umowy, ale zgodnie z przepisami covidowymi wykonawca nie zgodził się
na pomniejszenie kwoty za wykonanie zadania o kary umowne. Kary są zapisane księgowo i kiedy
prawo pozwoli gmina będzie domagać się ich wypłacenia,
- czujniki emisji zanieczyszczenia powietrza - wydział ma zaplanowane zakup i zamontowanie
pięciu czujników, dokładnych lokalizacji jeszcze nie ustalono.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser uzupełnił wypowiedź p. Agnieszki Jamrowskiej:
- zakres prac zieleniarskich na terenie parku w Koziegłowach - firma nie zdążyła na czas wykonać
zadania, a w okresie jesienno - zimowym nasadzenia nie mogły być na czas wykonane dlatego
podjęto decyzję o częściowym odstąpieniu od umowy, co pozwoliło na zakończenie i rozliczenie
pewnego etapu prac związanym z dofinansowaniem unijnym i przeniesienie etapu związanego
z zielenią na wiosnę,
- czujniki emisji zanieczyszczenia powietrza – gmina nie zdecydowała jeszcze w jakiej formule
będzie zasilać czujniki,
- odstrzał dzików – poinformował, że w orzecznictwie funkcjonuje wyrok NSA, który wprost
zakazuje finansowania odstrzału przez samorządy. Gmina planuje sfinansować zakup chłodni do
przechowywania dzików. Z kołem łowieckim

zostanie zawarte porozumienie na podstawie

którego kołu łowieckiemu zostanie użyczony kontener.
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska odpowiedziała na pytanie dot.
zakresu

prac

siedziby

Straży

Gminnej.

Poinformowała,

że

zadanie

jest

zaplanowane

w tegorocznym budżecie, wydział przejmuje go od Straży Gminnej. Siedziba ma też spełniać
warunki centrum monitoringu. Pomieszczenia nie są funkcjonalne dlatego najpierw należy
wykonać dokumentacje projektową, zadanie zostanie podzielone na dwa lata. Planuje się
wykonanie

dokumentacji

do

końca

września,

łącznie

ze

wszystkimi

pozwoleniami

i uzgodnieniami. Zakres prac: remont toalet (męska, damska), dostosowanie pomieszczenia do
osób niepełnosprawnych, wymiana

stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, zmiana

podziału pomieszczeń na bardziej funkcjonalne, zaprojektowanie systemu kontroli dostępu,
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wymiana grzejników, zaprojektowanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach dla których
istnieje taki wymóg, zaprojektowanie klimatyzacji niektórych pomieszczeń, przebudowa instalacji
wodno-kanalizacyjnej,

zaprojektowanie

instalacji

alarmowej,

zaprojektowanie

instalacji

domofonowej, oświetlenie pomieszczeń. W tym roku planuje się wyłonienie wykonawcy i być
może przystąpienie do robót.
Radna Gabriela Przyczyna zwróciła uwagę, że Straż Gminna ma siedzibę w budynku
należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z tym zapytała, czy gmina ma pozwolenie
na tak duży remont.
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska poinformowała, że wszystkie
zmiany będą musiały być uzgodnione ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
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 zobowiązania się do udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Województwa Wielkopolskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą
na własność Województwa Wielkopolskiego.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
4) Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy
na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód
opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – program dla gminy Czerwonak na rok
2021.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
5) Uchwała w sprawie stanowiska Rady Gminy Czerwonak dotyczącego uchwały nr
XXXV/402/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzędz obejmującej „Rejon ulicy Swarzędzkiej w Janikowie”.
Radna Gabriela Przyczyna zapytała, czy punkt 3 załącznika mówiący o tym, że „radni
gminy Czerwonak nie wyrażają zgody na rozwój funkcji produkcyjno-usługowej na terenie
otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, gdyż jest to sprzeczne z założeniami planu
ochrony dla Parku”, zawiera sprzeciw co do budowy kolejnego budynku produkcyjnego
firmy Bros, czy dotyczy tylko obszaru Swarzędza. Ponadto zapytała czy gmina prowadziła
rozmowy ze Stowarzyszeniem „Len” w tej sprawie oraz czy gmina planuje wsparcie dla
Stowarzyszenia.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser odpowiedział, że dotyczy to obszaru Swarzędza.
Wyjaśnił, że nie wie czy były prowadzone rozmowy, prosił, aby pytać Wójta, gdyż to Wójt
prowadzi rozmowy. W sytuacji kiedy gmina nie będzie mogła wykorzystać wszystkich
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możliwości w walce o interesy gminne, a taką możliwość będzie miało Stowarzyszenie
wówczas gmina się przyłączy.
Ad.3.
Skarbnik Radosława Wiśniewska zaproponowała, aby na następnym posiedzeniu komisji
przedyskutować sprawozdanie z wykonania budżetu. W związku z powyższym prosiła
o przesyłanie ewentualnych pytań w tym temacie.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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