BR.0012.8.37.2020
Protokół nr 11/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 7 grudnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło się w trybie hybrydowym (4 radnych w Urzędzie
Gminy, pozostali radni on-line).
W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz:
 Wójt Marcin Wojtkowiak;
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker;
 Zastępca Kierownika Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Elżbieta Pietrowska;
 radni niebędący członkami komisji: Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut,
Wiceprzewodniczący Rady Roman Król, radna Agnieszka Dudziak.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza projektu budżetu na 2021 r.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca komisji
Anita Banaszak.
Ad.2
Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła autopoprawki do projektu WPF na 2021 r. oraz
do projektu budżetu na 2021 r. Poinformowała, że zostanie przygotowana uchwała, która będzie
przenosiła dług z tego roku w wysokości 13 000 000,00 zł na rok przyszły czyli na koniec tego roku
dług będzie wynosił 53 000 000,00 zł.
Radni otrzymali odpowiedzi z Urzędu na wnioski składane przez Kluby Radnych, komisje
oraz mieszkańców na zebraniach oraz na pytania składane przez poszczególnych radnych.
Do udzielonych odpowiedzi zadawano pytania na które odpowiadali Wójt Marcin Wojtkowiak,
Skarbnik Radosława Wiśniewska oraz kierownicy wydziałów.
Radny Sławomir Olejniczak zawnioskował o zdjęcie części środków w wysokości 700 000,00
zł z zadania regulacje terenowo – prawne gruntów i zaproponował przeznaczyć je na budowę
cmentarza. Kwota przeznaczona na regulacje gruntowe to 2 280 000,00 zł. Prosił o przygotowanie
listy działek, które chcemy zakupić w przyszłym roku.
Zastępca Kierownika Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Elżbieta Pietrowska
wyjaśniła, że na wykup w przyszłym roku zaplanowano ponad 2 000 000,00 zł i głównie
na pozyskanie terenu na cele oświatowe zgodnie z wyceną wartość wykupu działki na ten cel to około
1 000 000,00 zł. Środki w paragrafie 6060 to środki zaplanowane na pozyskanie gruntów na szeroko
rozumiane cele publiczne.
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Komisja poprosiła o pisemne przedstawienie listy zadań do wykupu wraz z podaniem wartości
i celu wykupu. Decyzje o ewentualnym zdjęciu zaproponowanej przez radnego Sławomira
Olejniczaka kwoty w wysokości 700 000,00 zł komisja podejmie po przeanalizowaniu listy, którą
otrzyma od wydziału.
Radna, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Leśnego Agnieszka Dudziak zgłosiła wniosek
o podwyższenie środków dla osiedla. Poinformowała, że taki był wniosek mieszkańców do budżetu
na 2021 r. zwróciła uwagę, że jest to osiedle z dużą liczbą mieszkańców i środki wydzielone
w budżecie na realizację zadań w tym osiedlu są niewystarczające.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak wyjaśniła, że należy przenalizować budżety
wszystkich jednostek pomocniczych i do tematu trzeba podejść kompleksowo. Zaproponowała
zorganizowanie spotkania ze wszystkimi przedstawicielami sołectw, osiedli oraz z radnymi.
Wójt Marcin Wojtkowiak prosił, aby dyskusję na ww. temat zaplanować w planie pracy
komisji na przyszły rok.
Wstępnie ustalono, że taka dyskusja odbędzie się na posiedzeniu komisji w lutym 2021 r.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zawnioskowała, aby środki, które zostały z projektu
obywatelskiego na zadaniu „Kobiety chcą więcej” realizowanym przez GOK „Sokół” zostały
wprowadzone do budżetu na 2021 r. Radna otrzymała odpowiedź, że środki powinny zostać
wprowadzone przez GOK „Sokół”, sprawę wyjaśni bezpośrednio z dyrektorem jednostki.
Wójt Marcin Wojtkowiak odniósł się do pytań radnego Sławomira Olejniczaka:
 przedstawił przeznaczenie pomieszczeń w nowym budynku GOPS zaznaczając, że budowa będzie
realizowana zgodnie z projektem;
 poinformował, że w budżecie na 2021 r. nie zaplanowano środków na modernizację targowiska
w Koziegłowach, do tematu trzeba wrócić w 2022 r.
Radna i Sołtys Sołectwa Promnice Edyta Godawa poinformowała, że sołectwo zgłosiło dwa
wnioski do budżetu na 2021 i żaden nie został uwzględniony. Pierwszy wniosek to zakup i montaż
dwóch wiat przystankowych (jedna miałaby powstać naprzeciwko klubu Iskara) w odpowiedziach
wyjaśniono, że może powstać przy przebudowie drogi. Radna zwróciła uwagę, że droga będzie
budowana dopiero w 2025 r. Drugi wniosek to modernizacja boiska przy ul. Leśnej odpowiedziano,
że brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie do CRKF „Akwen”. Radna i sołtys Promnic wyjaśniła,
że problem był poruszany wielokrotnie na zebraniach poza tym podczas objazdu z Wójtem po gminie
oraz na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej.
Wójt Marcin Wojtkowiak prosił, aby kwestie boiska wyjaśnić z CRKF „Akwen”. Na wiaty
przystankowe w planie budżetu na 2021 r. zarezerwowano 100 000,00 zł w związku z tym zwrócił się
do kierownika wydziału o zajęcie się tematem.
Radny Robert Maciejewski odnosząc się do wniosku mieszkańców Sołectwa Owińska dot.
opracowania wstępnej koncepcji budowy parkingu przy ul. Poznańskiej zapytał, czy gmina
w najbliższym czasie zajmie się tematem.
Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker:
 wyjaśnił, że problem dot. opracowania ww. koncepcji związany jest z planem zagospodarowania
przestrzennego, który nie przewiduje tego typu parkingów oraz z własnościami terenowymi;
 postawienie wiaty przystankowej w Promnicach – lokalizacja naprzeciwko klubu Iskra zostanie
przeanalizowana, wydział nie miał informacji o takiej lokalizacji.
Wójt Marcin Wojtkowiak prosił kierownika o przygotowanie wewnętrznego pisma
do Wydziału Gospodarki Przestrzennej, aby wniosek mieszkańców Sołectwa Owińska wzięli pod
uwagę przy analizie wniosków do planu.
Kierownik Wydziału Dróg Ryszard Kroker odpowiadał na pytania:
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 radnej Gabrieli Przyczyny między innymi dot. doświetlenia chodników na os. Karolin –
poinformował, że środki nie są zabezpieczone, gdyż nie ma kosztorysu, jak zostanie opracowany
kosztorys to będzie wiadomo jakie środki są potrzebne na ten cel i jakie środki pozostaną
po przetargach;
 radnej Heleny Stachowiak dot. poprawy bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie
ul. Skowronka, budowa chodników i przejść dla pieszych – wyjaśnił, że zaprojektowano chodnik
po stronie osiedla między traktem, a Klinami oraz wiaty przystankowe na dwóch przystankach;
 radnego Sławomira Olejniczaka dot. reorganizacji układu drogowego w Koziegłowach poprzez
wprowadzenie dróg jednokierunkowych (zwłaszcza w rejonie bloku nr 12) – wyjaśnił, że wniosek
zostanie przeanalizowany oraz skierowany na zebranie z mieszkańcami osiedla;
 przewodniczącej komisji Anity Banaszak:
 dot. wyniesionych przejść dla pieszych na os. Zdroje – wyjaśnił, że wyniesienia (poduszki
berlińskie) będą realizowane w rejonie ul. Jesionowej,
 dot. projektu budowy zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku przy
ul. Rolnej, radna poinformowała, że na ten wniosek urząd odpowiedział, że zlecono
wykonanie dokumentacji projektowej i zadanie będzie realizowane w ramach wolnych
środków. Zwróciła uwagę, że zadanie jest pilne do realizacji ze względów bezpieczeństwa –
wyjaśnił, że projekt jest na etapie uzgodnień.
Wójt Marcin Wojtkowiak odnosząc się do budowy zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej
w Czerwonaku przy ul. Rolnej poinformował, że dopiero po opracowaniu projektu i uzyskaniu
pozwolenia na budowę będzie znana kwota. Przyznał, że jest to bardzo ważne zadanie, ale dopiero
po wykonaniu kosztorysu będzie można dalej rozmawiać.
Członkowie komisji przeanalizowali też zadania priorytetowe. Po szczegółowej analizie
i po uwzględnieniu propozycji Przewodniczącego Rady Wojciecha Skrzekuta wpisano następujące
dodatkowe zadania:
 budowa wybiegu dla psów w Czerwonaku- Czerwonacki Budżet Obywatelski „Psie kąty” zgodnie
z istniejącym kosztorysem w pkt 5;
 projekt budowy drogi rowerowej od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie w pkt. 6;
 dokończenie rewitalizacji Placu Zielonego zgodnie z istniejącym kosztorysem w pkt. 8
Z listy zadań rezerwowych wykreślono następujące zadanie „Sygnalizacja pożarowa w UG – wydatki
majątkowe’, gdyż ujęto je w projekcie budżetu na 2021 r.. Ponadto zmieniono kolejność zadań. Nowa
lista zadań w materiałach komisji.
Po przeanalizowaniu projektu budżetu na 2021 r. komisja zdecydowała, aby środki
w wysokości 40.000,00 zł wynikające ze zmniejszenia wydatków w Szkole Podstawowej
w Koziegłowach, dz. 801 rozdz. 80101, na paragrafie zakup usług remontowych, przeznaczyć
na realizację następujących zadań:
1. Budżet Obywatelski – „Kobiety chcą więcej - wspieranie rozwoju kobiet poprzez
organizację różnorodnych wykładów, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych i akcji
charytatywnych” w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku 2020 r. –
10.000,00 zł;
2. Rozszerzenie działań w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na rok 2021 w związku z decyzją Rady Gminy Czerwonak podjętą na sesji 26 listopada
br.(działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: wsparcie, integracja i aktywizacja
społeczna osób starszych; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej) – 14 000,00 zł;
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3.

„i 143 Oświetlenie na terenie gminy” z przeznaczeniem na realizację zadania budowy
oświetlenia drogowego na terenie gminy – 16 000,00 zł

Ad.3.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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