BR.0012.8.35.2020
Protokół nr 10/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 25 listopada 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) posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło się w trybie zdalnym.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz
 Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser;
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska;
 Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka-Stachowiak;
 Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska;
 Radni niebędący członkami komisji: Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut, radny Roman Król.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza materiałów sesyjnych XXVIII sesji.
3. Analiza projektu budżetu na 2021 r.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca komisji
Anita Banaszak. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół z posiedzenia komisji, które
odbyło się 21 października 2020 r.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXVIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 26 listopada 2020 r.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 r.
Skarbnik Radosława Wiśniewska omówiła
projekt ww. uchwały oraz przedstawiła
autopoprawkę.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał :
 na jakie inwestycje podwyższa się kapitał Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego
w wysokości 120 000 zł;
 dlaczego zabrakło środków na ostatnią ratę dotacji dla ZTM (766.804,62 zł).
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser:
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 inwestycje GPW – środki będą przeznaczone na drobne inwestycje związane z polepszeniem
funkcjonowania sieci, kwota wynika z kalkulacji zarządu. Sprzedaż wody w tym roku jest niższa
niż w ubiegłym, w związku z tym zanotowano spadek dochodów;
 dotacja dla ZTM- na początku roku są zawsze prognozy wysokości opłat, które należy ponieść
na komunikację później są zmiany korygujące wysokości i na koniec roku wyrównanie. ZTM
poinformował, że głównym powodem jest obniżenie wpływów z biletów.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany budżetowe 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.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zapytała o wynajem długoterminowy samochodu.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser wyjaśnił, że najstarszy samochód planuje się
przekazać do Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego, być może jeden z małych samochodów
będzie musiał być wycofany z eksploatacji , jest konieczność zabezpieczenia środków na lokacje
samochodów.
Radny Sławomir Olejniczak:
 zapytał dlaczego na zadaniu „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach
społecznych” umniejszamy wydatki o 100.000,00 zł w 2021 r. (przenosimy z 2021 r. na 2022 r.)
oraz co zaplanowano do realizacji w 2021 r.;
 zapytał o postęp prac na boisku w Czerwonaku oraz dlaczego zmniejszamy kwotę na zadaniu
o 360 000, 00 zł.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser odnosząc się do pytania dot. budowy budynku GOPS
wyjaśnił, że zadanie jest zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim, środki zostały przesunięte
na 2022 r. w celu zbilansowania budżetu, dzięki temu będzie można wprowadzać kolejne zadania.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że łączne nakłady ww. zadania wynoszą ponad
5 500.000,00 zł z czego 4 700 000,00 to dofinansowanie, różnica będzie pokryta ze środków
własnych gminy.
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska:
 boisko w Czerwonaku – projekt zostanie rozszerzony o dodatkowe boisko do teqball jest też
potrzeba powiększenia zaplecza sportowego budynku o powierzchnię magazynową. Do końca
pierwszego kwartału przyszłego roku planuje się uzyskać wszystkie pozwolenia niezbędne
do realizacji i w przyszłym roku rozpocząć realizację inwestycji;
 budowa budynku GOPS – obecnie trwa przygotowanie do procedury przetargowej, inwestycja
będzie realizowana w latach 2021-2022
Radna Helena Stachowiak zapytała, czy w związku ze zwiększeniem kwoty o 200 000,00 zł
na dokumentację dróg i ulic na terenie gminy są zaplanowane nowe dokumentacje.
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska poinformowała, że planuje się
dokumentację projektową ścieżki w kierunku Kliny, Mielno poza tym gmina przygotowuje się
do ścieżki rowerowej w kierunku Dziewiczej Góry.
Radna Helena Stachowiak prosiła o ujęcie w tym zadaniu dokumentacji ścieżki rowerowej
od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie.
Radny Sławomir Olejniczak zastanawiał się nad zasadnością wydatkowania 75 000,00 zł
na długoterminowy wynajem samochodu.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że jest to kwota rozłożona na lata 2019-2021.
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Radna Helena Stachowiak prosiła, aby na listę zadań rezerwowych wpisać wyczyszczenie
i pogłębienie stawu w Kicinie.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser powiedział, że temat listy rezerwowej jest otwarty.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały wraz z autopoprawką.
3) Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka-Stachowiak dokonała uzasadnienia
projektu ww. uchwały.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał dlaczego wykonanie podatku na dzień 31 października
br. jest niskie w stosunku do lat ubiegłych.
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka-Stachowiak wyjaśniła, że podatek
rolny płaci się w czterech ratach w związku z tym termin płatności ostatniej raty wypada na dzień 15
listopada br. Poza tym w 2019 r. oraz w 2020 r. wykonanie jest niższe niż w ubiegłych latach, gdyż
została podjęta uchwała w sprawie udzielenia ulgi w podatku rolnym dla gospodarstw, które poniosły
straty związane z suszą. W związku z tym osoby, które poniosły starty nie płaciły pierwszej i drugiej
raty ponadto były problemy z płatnością jednego dużego podatnika w tej chwili w stosunku do tej
osoby zostało ogłoszone postępowanie restrukturyzacyjne i jest szansa na uzyskanie podatku.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały
4) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji
nowych inwestycji na terenie gminy Czerwonak w ramach pomocy de minimis.
5) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu
realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Czerwonak
w ramach pomocy de minimis
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka-Stachowiak dokonała uzasadnienia
projektów ww. uchwał.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty ww. uchwał.
6) Stanowisko Wójta Gminy Czerwonak w sprawie niepodejmowania uchwały dotyczącej określenia
stawek podatku od środków transportowych.
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka-Stachowiak wyjaśniła,
że proponuje się pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na dotychczasowym
poziomie.
7) Stanowisko Wójta Gminy Czerwonak w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na 2021 rok.
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka-Stachowiak wyjaśniła,
że proponuje się niepodejmowanie uchwały i pozostawienie stawek podatku na dotychczasowym
poziomie.
8) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
w prowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407 na odcinku Kicin-Kliny”.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser dokonał uzasadnienia projektu ww. uchwały
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
9) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Potasze.
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Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska
dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał czy dzierżawa tego terenu będzie się wiązała
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Kierownik Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami Jolanta Dudek-Szymańska
wyjaśniła, że osoba, która będzie dzierżawiła nieruchomość twierdzi, że nie będzie prowadziła
działalności gospodarczej. Po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości odbędzie się spotkanie z dzierżawcą w celu ustalenia szczegółów
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
10) Uchwała w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie budowy
gminnych dróg, ulic i mostów
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser dokonał uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Wyjaśnił, że w przedmiotowej uchwale proponuje się zawrzeć z Miastem Poznań porozumienie
międzygminne w zakresie realizacji zamówienia publicznego, polegającego na opracowaniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Ad.3
Skarbnik Radosława Wiśniewska na podstawie prezentacji przedstawiła projekt budżetu
na 2021 r. oraz listę rezerwową zadań do ww. projektu. Prezentacja i lista rezerwowa w materiałach
komisji. Poinformowała, że radni otrzymają odpowiedzi na zadane pytania drogą elektroniczną oraz,
że są przygotowywane odpowiedzi na wnioski składane przez kluby radnych, komisje oraz
mieszkańców na zebraniach wiejskich i osiedlowych.
Radny Sławomir Olejniczak zwrócił uwagę na zapis par. 9 pkt 7 projektu uchwały:
„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”. Powiedział, że zapisu nie było
w ubiegłorocznej uchwale ponadto prosił o modyfikację punktu polegająca na dopisaniu
następującego zdania: „każdorazowo do kwoty 500 000 zł za wyjątkiem usunięcia zaplanowanego
zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych”.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że w projekt uchwały budżetowej na 2020 r.
wkradł się błąd i rzeczywiście nie było tego zapisu, został on uzupełniony na sesji w styczniu.
Radny Roman Król zapytał, czy środki przeznaczone w budżecie na świadczenie 500+ mają
wpływ na ubieganie się o kredyt, czy bierze się je pod uwagę.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że instytucje oceniające kondycję gminy biorą
pod uwagę całe wydatki i dochody.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak:
 prosiła o uzupełnienie zapisu w wydatkach inwestycyjnych przy przebudowie hali sportowej
dopisać „w Czerwonaku”;
 przychyliła się do wniosku radnego Sławomira Olejniczaka o zmianę nazwy dot. nazwy zadania
„Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach”;
 zapytała, czy zadanie wymienione w pytaniach przewodniczącego rady dot. wymiany nawierzchni
w Szkole Podstawowej w Koziegłowach to zadanie, które jest w projekcie budżetu pod nazwą
wymiana nawierzchni w małej sali gimnastycznej w wysokości 55 000 zł, prosiła o sprawdzenie;
 zapytała na czym będzie polegała modernizacja budynku GOK „Sokół”.
Radna Helena Stachowiak zapytała o kwotę 330 000 zł na dotację celową z budżetu
na dofinansowania zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w dziale kultura fizyczna.
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Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że z ustawy o sporcie z budżetu gminy
są udzielane dotacje jednostkom, które złożą wnioski .
Radny Sławomir Olejniczak zapytał, jaką kwotę na przyszły rok otrzyma gmina z Funduszu
Dróg Samorządowych.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser:
 Budynek GOK „Sokół” – w pierwszej kolejności należy wymienić instalację elektryczną i z tym
związane odnowienie ścian czyli tynkowanie i malowanie. Budynek nie ma ławy fundamentowej
dlatego trzeba go wzmocnić, poza tym należy przebudować kotłownię, wymienić kocioł gazowy,
przebudować schody oraz wymienić stolarkę drzwiową;
 Fundusz Dróg Samorządowych – w tym tygodniu gminy mają otrzymać informacje o przyznaniu
środków.
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska odnosząc się do pytania dot.
budynku GOK „Sokół” poinformowała, że gmina wystąpiła o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na wymianę instalacji elektrycznej jednak takiego dofinansowania
nie otrzymała. Sprawdzając stan instalacji elektrycznej okazało się, że wymiana jest konieczna
i wymusza kompleksowy remont całego budynku (ściany, sufity, podłogi), okazało się, że budynek nie
ma fundamentu stoi na tzw. rumoszu ceglanym. W związku z powyższym w kwocie 1 000 000,00 zł
mieści się kompleksowy remont wnętrza budynku w tym między innymi wymiana instalacji
elektrycznej, kotła gazowego, zamontowanie paneli akustycznych oraz wykonanie fundamentów.
Ad.4
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak poinformowała, że komisja otrzymała sprawozdanie
z realizacji zadań związanych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych .
Nikt nie miał pytań do ww. sprawozdania.
Komisja ustaliła, że 7 grudnia br. o godz. 9.00 odbędzie się dodatkowe posiedzenie komisji
w formie hybrydowej w celu zapoznania się z odpowiedziami urzędu na pytania zadane przez radnych
oraz odp. na wnioski klubów komisji i mieszkańców na zebraniach.
Ad.5.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Anita Banaszak

5

