BR.0012.8.41.2020
Protokół nr 12/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 16 grudnia 2020 r.
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. z 2020 r.
poz. 1842, 2112, 2123, 2157 i 2255) posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło się w trybie
zdalnym.
W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz:
 Wójt Marcin Wojtkowiak;
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska;
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska;
 radni niebędący członkami komisji: Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut,
Wiceprzewodniczący Rady Roman Król

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza materiałów sesyjnych XXIX sesji.
3. Analiza projektu budżetu na 2021 r.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca komisji
Anita Banaszak. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokoły z posiedzenia komisji,
które odbyły się 25 listopada 2020 r. oraz 7 grudnia 2020 r. (Przewodnicząca komisji zgłosiła
literówkę w protokole z 25 listopada br. należy zmienić słowo rady na radny przy nazwisku radnego
Sławomira Olejniczaka).

Ad.2
1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 r.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz
przedstawiła autopoprawki. Poinformowała, że radni otrzymają podpisaną autopoprawkę
po posiedzeniu komisji.
Na pytania radnych odpowiedzi udzieliła Skarbnik oraz kierownicy wydziałów. Pytania dot.
następujących zadań:
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 zwiększenie wydatków w kwocie 283 050,00 zł na zadaniu węzeł przesiadkowy Czerwonak –
refundacja dla spółki P.W. Transkom. Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że związku
z otrzymaniem refundacji dotacji ze środków unijnych przekazuje się środki finansowe w formie
refundacji dla spółki za realizację zadania polegającego na zakupie dwóch autobusów w 2019 r.
Poinformowała, że całe zadanie jest już rozliczone;
 zmniejszenie wydatków w Wydziale Regulacji i Obrotu Nieruchomościami w związku z faktem,
iż Wojewoda Wielkopolski nie wydał decyzji ZRiD i nie zostaną ustalone odszkodowania.
Kierownik WRO Jolanta Dudek-Szymańska wyjaśniła, że dot. to ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej między Miękowem, a Owińskami. Poinformowała, że nie zostanie przekazana
dotacja w wysokości 300 000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty, które zostaną przejęte.
Decyzja nie została wydana przez Wojewodę, dlatego też nie zostało ustalone odszkodowanie;
 zmniejszenie wydatków w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie
750 520, 74 zł w związku z niewykorzystaniem zaplanowanej kwoty – zapytano dlaczego środki
nie zostały wydatkowane. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Agnieszka Jamrowska wyjaśniła, że kwota dotyczy środków na utrzymanie zieleni. Zaplanowano
wycinkę całości drzew na terenie nowopowstałego cmentarza, jednak nie wycięto wszystkich
zaplanowanych, gdyż trwa procedura dot. wydania przez Starostę zezwolenia na wycinkę. Przetarg
na wycinkę zostanie ogłoszony dopiero po wydaniu zezwolenia przez Starostę.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz z autopoprawką.
3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonak
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz omówiła
autopoprawkę. Poinformowała, że radni otrzymają podpisaną autopoprawkę po posiedzeniu komisji.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz z autopoprawką.
4) Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz omówiła
autopoprawkę. Poinformowała, że radni otrzymają podpisaną autopoprawkę po posiedzeniu komisji.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz z autopoprawką.
Ad.3
Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że jeszcze nie wpłynęła opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej dot. budżetu na 2021 r. Następnie omówiła autopoprawkę nr 2 do projektu
budżetu na 2021 r., którą radni otrzymają po posiedzeniu komisji i po zapoznaniu się z opinią RIO.
Skarbnik poinformowała, że autopoprawkę nr 1 radni otrzymali już wcześniej.
Radny Sławomir Olejniczak:
 zapytał, czy zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem w projekcie budżetu zmieniono nazwę
zadania z „Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach” na „Projekt
zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach”;
 zapytał, czy uwzględniono wcześniej składaną przez niego propozycję zmiany zapisu par. 9 pkt 7
projektu uchwały polegającą na dopisaniu następującego zdania: „każdorazowo do kwoty
500 000,00 zł za wyjątkiem usunięcia zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań
inwestycyjnych”. W całości par. 9 pkt 7 otrzymałby brzmienie: „Upoważnia się Wójta
do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku
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pracy i wydatków majątkowych, każdorazowo do kwoty 500 000,00 zł za wyjątkiem usunięcia
zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych”;
 przedstawił wniosek zgłoszony wcześniej na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska – zaproponował zdjęcie kwoty 700 000,00 zł z zakupu gruntów
i przeniesienie środków na rozbudowę cmentarza komunalnego oraz wykreślenie pozycji z listy
zadań rezerwowych.
Wójt Marcin Wojtkowiak odniósł się do ww. wniosków:
 zmiana nazwy zadania boiska wielofunkcyjnego w Koziegłowach – zmiana nazwy zadania jest
uzasadniona, zgadza się z tą propozycją, prosił Skarbnika o przygotowanie w tym zakresie
autopoprawki na sesję;
 propozycja zmiany zapisu par. 9 pkt 7 projektu uchwały budżetowej na 2021 r. – prosił
radnego o uzasadnienie wniosku;
 zdjęcie kwoty w wysokości 700 000,00 zł z zakupu gruntów i przeznaczenie na rozbudowę
cmentarza – rozbudowa cmentarza jest na liści zadań rezerwowych w pozycji nr 1, Wójt zapewnił,
że środki na to zadanie zostaną wprowadzone do budżetu w ramach wolnych środków. Prosił
o nieściąganie tej kwoty z projektu budżetu, gdyż bez tej kwoty nie może podejmować wiążących
decyzji dot. zakupu gruntów pod szkołę. Wójt zaproponował, aby w pierwszym kwartale 2021 r.
spotkać się z radnymi w sprawie zasadności budowy szkoły w najbliższych latach.
Radny Sławomir Olejniczak uzasadniając swój wniosek dot. zmiany zapisu par. 9 pkt 7
powiedział, że zmieniając ten zapis radni będą mieli wiedzę i kontrolę nad większymi wydatkami.
Wójt Marcin Wojtkowiak odnosząc się do uzasadnienia dot. zmiany zapisu par. 9 pkt 7
powiedział, że decyzja w tym temacie należy do Rady Gminy jest to kwestia większego lub
mniejszego zaufania do Wójta.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak poddała pod głosowanie wniosek radnego Sławomira
Olejniczaka dot. zmiany zapisu par. 9 pkt 7, po zmianie zapis otrzymałby brzmienie:
„Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków
na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, każdorazowo do kwoty 500 000,00 zł
za wyjątkiem usunięcia zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych”.
W głosowaniu wzięło udział 7 członków komisji. „Za” wnioskiem głosowało 2 radnych, 5 radnych
głosowało „przeciw”, wniosek został odrzucony.
Radny Sławomir Olejniczak wycofał wniosek dot. zdjęcia kwoty w wysokości 700 000,00 zł
z zakupu gruntów i przeznaczenia na rozbudowę cmentarza, jednocześnie zobowiązał Wójta, aby
w przyszłorocznym budżecie gminy znalazły się środki na rozbudowę cmentarza.
Wójt potwierdził, że w pierwszej kolejności wolne środki, zostaną przeznaczone
na to zadanie, prawdopodobnie już w lutym 2021 r.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zapoznała komisję z pozostałymi wnioskami
przesłanymi przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej z 15 grudnia br.:
 wniosek dot. renowacji figury Serca Pana Jezusa w Kicinie, w budżecie zaplanowano 15 000,00 zł,
a radna Helena Stachowiak wnioskuje o 35 000,00 zł. Przewodnicząca komisji poinformowała, że
rozmawiała w tej sprawie z kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Agnieszką Jamrowską, która poinformowała, że w budżecie na 2021 r. na ww. zadanie
zaplanowano 20 000,00 zł.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochron Środowiska Agnieszka Jamrowska
wyjaśniła, że w budżecie na to zadanie zaplanowano 20 000,00 zł, jednak nie ma jeszcze aktualnego
kosztorysu inwestorskiego (kosztorys jest ważny pół roku). W związku z tym nie wiadomo jakie będą
potrzebne środki, w razie potrzeby środki zostaną zwiększone. W momencie zatwierdzenia budżetu
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będzie można uruchomić kwotę, by zlecić wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przygotować się
do zapytania ofertowego.
Radna Helena Stachowiak przychyliła się do wyjaśnień kierownika;
 wniosek, aby do listy zadań rezerwowych dopisać zwiększenie środków na remonty budynków
komunalnych (w tym wymiana drzwi do przedsionków w budynku na ul. Gdyńskiej 124
w Czerwonaku – 25 tys. zł).
Wójt Marcin Wojtkowiak poinformował, że w miarę możliwości budżetowych w ciągu roku
zadanie powinno zostać wykonane przychylił się do propozycji wpisania zadnia na listę zadań
rezerwowych .
Komisja zdecydowała, aby ww. zadanie wprowadzić na listę zadań rezerwowych.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak poinformowała, że do budżetu na 2021 r. nie zostały
wprowadzone następujące wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej:
 budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach;
Zaproponowała, aby zadanie wpisać na listę zadań rezerwowych Poinformowała, że wniosek
został odrzucony przez Wójta.
Wójt wyjaśnił, że pozycja nie znalazła się w budżecie, gdyż Urząd składał wniosek w ramach
rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednak okazało się, że nie przyznano nam dotacji.
Radny Sławomir Olejniczak poinformował, że trwa drugi nabór do rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, w związku z tym zapytał, czy Urząd będzie składał wniosek na budowę
parkingu w Koziegłowach.
Wójt Marcin Wojtkowiak wyjaśnił, że w drugim naborze będą składanie wnioski najbardziej
wartościowe: ulica Leśna w Bolechowie, rozbudowa remizy strażackiej w Czerwonaku oraz
rewitalizacja dworca kolejowego w Owińskach.
Radna Gabriela Przyczyna zwróciła uwagę, że w zadaniu „Budowa parkingu przy Szkole
Podstawowej w Koziegłowach” mieści się też zagospodarowania terenu wokół szkoły.
Komisja zdecydowała, aby ww. zadanie wprowadzić na listę zadań rezerwowych.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut zaproponował, aby przy zadaniu wpisać kwotę jaka
była podana przy składaniu wniosku o dofinansowanie;
 remont małej sali gimnastycznej w Koziegłowach;
Przewodnicząca komisji zaproponowała, aby zadanie
wprowadzić na
listę zadań
rezerwowych.
Komisja zdecydowała, aby ww. zadanie wprowadzić na listę zadań rezerwowych. Zgodnie
z wcześniejszą wyceną zaproponowano kwotę 40 000 zł.
Radny Sławomir Olejniczak zwrócił uwagę na dużą ilość zadań wpisanych na listę zadań
rezerwowych. Radny popiera wszystkie propozycje, ale uważa, że w przyszłym roku lista powinna
być krótsza.
Radny Grzegorz Parszuto w imieniu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska zaproponował, aby na listę zadań rezerwowych przy zadaniu Straży Gminnej
„monitoring” dopisać zadanie zgłoszone do budżetu na 2021 r. przez ww. Komisję tj. system AED
(całodobowy dostęp do automatycznych urządzeń defibrylacji) nie zwiększając kwoty zadania, czyli
pozostaje 40 000 zł.
Komisja zdecydowała, aby ww. zadanie wprowadzić na listę zadań rezerwowych.
Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że na liście zadań rezerwowych w pkt. 9
przy Straży Gminnej wypadnie „samochód”. Następnie omówiła autopoprawkę nr 2 do projektu
uchwały dot. WPF na 2021 r. autopoprawkę radni otrzymają po posiedzeniu komisji.
Po dokładnej analizie budżetu na 2021 r. na posiedzeniach 25 listopada br., 7 i 16 grudnia br.
komisja wypracowała stanowisko, które znajduje się w materiałach komisji. Stanowisko zostanie
przedstawione na sesji.
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Komisja jednogłośnie pozytywnie (w głosowaniu wzięło udział 7 członków komisji)
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonak wraz z autopoprawką. Natomiast 6 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 r. wraz z
autopoprawką.
Komisja ustaliła ostateczną kolejność zadań na liście zadań rezerwowych, lista w materiałach
komisji.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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