BR.0012.7.3.2021
Protokół nr 3/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 17 marca 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;
 Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Krzysztof Wojciechowski;
 Pracownik Wydziału Dróg Krzysztof Białas.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza materiałów sesyjnych XXXII 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 10 lutego br.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXXII sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 18 marca 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 nr 1, omówiła również autopoprawkę nr 2, którą radni otrzymają
po posiedzeniu komisji.
Radna Gabriela Przyczyna :
 zapytała na jakie działania zostaną przeznaczone niewykorzystane środki w roku 2020 r.
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy na działania
w ramach ww. programu, czy na inne nie związane z tym programem;
 zapytała o przeznaczenie środków na szkolenia w związku z gospodarką odpadami;
 w związku z przeznaczeniem środków na realizację odstrzału dzików na terenie gminy
Czerwonak zapytała, czy zadanie zostało już wykonane czy dopiero będzie.
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Skarbnik Radosława Wiśniewska :
 wniosek Wydziału Promocji Zdrowia – wyjaśniła, że są to środki znaczone i mogą być
przeznaczone tylko na działania w ramach tego programu;
 szkolenia w związku z gospodarką odpadami – wyjaśniła, że 50 000 zł zaplanowano
na ww. szkolenia w związku z planowanym wyjściem gminy Czerwonak ze Związku
Międzygminnego GOAP i z tym związaną organizacją gospodarki odpadami w naszej gminie.
Poinformowała, że przy omawianiu projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Wójt
omówi temat;
 odstrzał dzików – umowa zostanie podpisana po sesji, jest zgoda ze Starostwa na odstrzał.
Radny Sławomir Olejniczak:
 prosił o szczegółowe wyjaśnienia dot. ZIT;
 zapytał o naprawę systemu ITS na Węźle przesiadkowym Czerwonak;
 prosił o wyjaśnienia dot. opłaty z tytułu kary za brak zawarcia umowy dystrybucyjnej związanej
z budową oświetlenia drogowego;
 zapytał, dlaczego gmina otrzyma o 300 000,00 zł mniej dofinansowania na kładkę pieszorowerową przez rzekę Wartę;
 zapytał o zwiększenie wydatków na zakup wozu bojowego dla OSP Promnice.
Radny Robert Maciejewski zapytał o przeznaczenie środków w wysokości 30 000,00 zł
na rekrutacje nowych etatów.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser:
 300 000,00 zł mniej dofinansowania na kładkę – wyjaśnił, że wynika to z podziału dostępnych
finansów, w przypadku podniesienia alokacji na ten program jest szansa na zwiększenie
środków. Zwrócił uwagę, że kończy się proces projektowania;
 ZIT – poinformował, że temat zostanie wyjaśniony przez p. Agnieszkę Jamrowską na jutrzejszej
sesji;
 30 000,00 zł na rekrutacje nowych etatów – wyjaśnił, że jest duża liczba rekrutacji więc gmina
będzie wspierała się rekruterami zewnętrznymi głównie dla gospodarki odpadami, ale nie
tylko.
Radna Gabriela Przyczyna;
 zapytała na jakim etapie jest sprawa dot. zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych;
 zapytała, czy Wójt wystąpił o uznanie Gminy Czerwonak za stronę w toczącym się
postępowaniu dot. Brosa. Prosiła, aby na bieżąco informować radnych i sołtysów o sprawie.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser poinformował, że przetarg na zakupu samochodu
dla osób niepełnosprawnych został ogłoszony, oferty zostały otwarte, dokonano wstępnej
weryfikacji, jedna oferta spełnia wymagania.
Radny

Grzegorz

Parszuto

odpowiadając

na

pytanie

dot.

firmy

Bros

wyjaśnił,

że na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska omówiła procedurę dot.
ww. tematu i poinformowała, że pismo w sprawie uznania Gminy Czerwonak za stronę zostanie
wysłane w najbliższym czasie.
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Krzysztof Wojciechowski wyjaśnił,
że zwiększenie wydatków na zakup wozu bojowego dla OSP Promnice wynika z tego, iż ustalając
budżet na 2021 r, kwota wkładu własnego wynosiła 400 000,00 zł, natomiast teraz przekazano
informacje z Komendy Miejskiej, że kwota ta wynosi 500 000,00 zł. W związku z tym,

2

że w budżecie na 2021 r. zarezerwowano 406 000,00 zł należy zwiększyć wydatki na zadaniu
o 94 000,000 zł.
Pracownik Wydziału Dróg Krzysztof Białas odniósł się do pytania dot. opłat z tytułu kary
za brak zawarcia umowy dystrybucyjnej związanej z budową oświetlenia drogowego. Wyjaśnił,
że na etapie wykonania projektu gmina zobowiązana jest uzyskać warunki techniczne
i przygotować umowy przyłączeniowe z energetyką na planowane budowy oświetlenia. Nie
zawsze jednak można zsynchronizować

prace. Planowana kwota jest na zabezpieczenie

ewentualnych kar, może to dotyczyć dwóch lub trzech zadań.
Radna Gabriela Przyczyna zapytała o postęp prac projektowych dot. oświetlenia chodnika
i parkingu na Karolinie.
Pracownik Wydziału Dróg Krzysztof Białas odpowiedział, że prace trwają, w ciągu
najbliższych dni wydział otrzyma od projektanta wstępny zarys projektu, który prześle też
do radnej. Prace projektowe powinny zostać zakończone do połowy roku.
Radna Helena Stachowiak zapytała o realizację koncepcji budowy zbiornika retencyjnego
na Strudze Kicińskiej w Czerwonaku.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że na budowę zbiornika zaplanowano
16 000,00 zł.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser poinformował, że gmina jest na etapie wstępnej
dokumentacji w tym zakresie.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

ww.

uchwały

wraz

z autopoprawkami.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonak
Skarbnik Radosława Wiśniewska

dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały wraz

z autopoprawką nr 1 omówiła również autopoprawkę nr 2, którą radni otrzymają po posiedzeniu
komisji.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

ww.

uchwały

wraz

z autopoprawkami.
3) Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu
sołeckiego na 2022 rok
Kierownik Biura Rady i Sołectw Izabela Lesiecka dokonała uzasadnienia projektu
ww. uchwały.
Radny Sławomir Olejniczak przypomniał, że Zarząd Osiedla Leśnego wielokrotnie zwracał
się o zwiększenie środków, w związku z tym w ciągu roku warto się nad tym wnioskiem pochylić.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zwróciła uwagę, że zarówno Zarząd Osiedla
Leśnego jak i Osiedla Karolin zwracali się o zwiększenie środków. Poinformowała, że nad tym
tematem trzeba będzie się zastanowić w terminie późniejszym, nie w czasie pandemii, gdyż
środki nie zostaną wykorzystane.
Radna Edyta Godawa, która jest jednocześnie sołtysem Sołectwa Promnice zwróciła uwagę,
że na osiedlu Leśnym powstało dużo inwestycji, natomiast sołectwa są w gorszej sytuacji.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały 5 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących”.

3

4) Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela
w Owińskach na realizację zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych budynku zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W glosowaniu wzięło
udział 7 radnych.
5) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W glosowaniu wzięło
udział 7 radnych.
6) Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W glosowaniu wzięło
udział 7 radnych.
7) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania wysokości stawek opłaty
targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W glosowaniu wzięło
udział 7 radnych.
8) Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W glosowaniu wzięło
udział 7 radnych.
9) Uchwała w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej" z siedzibą w Poznaniu
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser dokonał uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Poinformował, że wójtowie i burmistrzowie gmin należących do ZM GOAP kilkakrotnie spotykali
się i dyskutowali na temat funkcjonowania Związku po wystąpieniu Poznania oraz na temat
współpracy

poza Związkiem. Wszyscy

burmistrzowie

i wójtowie

zrzeszeni w

związku

zadeklarowali wyjście ze ZM GOAP.
Radna Gabriela Przyczyna zapytała o prawne i finansowe konsekwencje dla gmin
w związku z podpisaniem umów przez ZM GOAP na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser powiedział, że w statucie ZM GOAP nie ma wielu
informacji dot. likwidacji związku. GOAP w stanie likwidacji będzie funkcjonował od 3 do 5 lat.
Wszystkie działania podjęte jako organ podatkowy, egzekucyjny muszą się zakończyć. Koszty
likwidacji związku są trudne do oszacowania, jednak pojawiły się szacunki i wynoszą ponad
20 000 000 zł. Koszty likwidacji uczestnicy będą ponosić proporcjonalnie do udziału. Poznań
poniesie ¾ kosztów, a pozostałe gminy ¼ kosztów. Odnosząc się do pytania radnej Gabrieli
Przyczyny powiedział, że w kwestii umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w przetargu
przewidziano cesję czyli gmina ma prawo przejąć umowę i kontynuować trwanie. W przypadku
odbioru odpadów przez spalarnię, gmina będzie musiała podpisać niezależną umowę, Poznań
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zadeklarował, że cena nie wzrośnie. W związku z wyjściem gminy ze Związku trzeba będzie
zorganizować cały system, nie można przejąć od Związku deklaracji, gdyż nie pozwalają
na to przepisy. W związku z tym trzeba będzie zmienić uchwalę w sprawie utrzymania czystości
i porządku w gminie.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał, czy:
 planuje się utworzenie nowej spółki, która zajmowałaby się zagospodarowaniem odpadów;
 wykonano analizy finansowe, które odpowiedzą na pytanie, ile rocznie więcej będzie
kosztować system gospodarki odpadami prowadzony przez gminę;
 zastanawiano się nad sposobem naliczania opłat tzn. od ilości osób zamieszkujących lokal, czy
od zużycia wody;
 hipotetycznie, co by było gdyby radni nie zgodzili się na wyjście z GOAP.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser poinformował, że planuje się utworzenie spółki
jeśli pozwolą na to analizy prawne, zwrócił uwagę, że spółka nie będzie obciążać budżetu. Cały
czas trwają analizy finansowe ile środków z budżetu gminy trzeba będzie przeznaczyć
na gospodarkę odpadami. Ewentualne przejście na opłaty od zużycia wody będzie rozpatrywane
dopiero po uruchomieniu systemu przez gminę. Wyjaśnił, że postara się zmodyfikować usługę
w obszarach w których będzie można, aby ceny nie rosły. Jeśli radni nie zgodzą się na wyjście
z GOAP wówczas Gmina Czerwonak pozostanie. W przypadku, gdy pozostałe gminy wyjdą
ze Związku wówczas automatycznie ZM GOAP będzie podlegał likwidacji, natomiast jeśli
pozostaną co najmniej dwie gminy wówczas będą musiały funkcjonować w Związku.
Radny

Grzegorz

Parszuto

poinformował,

że

Komisja

Bezpieczeństwa,

Porządku

Publicznego i Ochrony Środowiska omawiała temat na swoim posiedzeniu jednak nie
wypracowała stanowiska, gdyż projekt jeszcze nie trafił na posiedzenie komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały 6 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym”.
Ad.3.
Komisja zapoznała się z:
 oświadczeniem Rady Powiatu w Pile w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego

dot.

proponowanej

alokacji

środków

dla

Wielkopolski

w programie

regionalnym na lata 2021-2027
 odpowiedzią Wójta na pismo radnej Edyta Godawy dot. opłaty za umieszczenie urządzeń
w pasie drogowym.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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