BR.0012.8.30.2020
Protokół nr 9/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 21 października 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. 374 z późn. zm.) 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;
 Sekretarz Joanna Kowalczyk-Chudy;
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska;
 Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza materiałów sesyjnych XXVII sesji.
3. Wolne głosy i wnioski
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 26 sierpnia 2020 r. oraz 23 września 2020 r.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXVII sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 22 października 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 nr 1. Prosiła o wykreślenie w pkt 5 lit. c dot. „Budżetu obywatelskiego –rewitalizacja
pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej
w Kicinie.”.
Poinformowała, że wpłynie jeszcze druga autopoprawka dot. zwiększenia środków
w wysokości 789 zł w związku z koniecznością poniesienia opłaty za niedotrzymanie terminu
zawarcia umowy dystrybucji z ENEA Operator. ENEA wywiązała się z wykonania przedmiotu
umowy szybciej niż zakładano, a inwestycja drogowa przewidziana jest do realizacji dopiero
w przyszłym roku.
Radny Sławomir Olejniczak:
 zapytał o pkt autopoprawki dot. zadania „Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach”.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
wyjaśniła, że na wykonanie inwentaryzacji środki na 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości
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130 000 zł . Zostało rozpisane zapytanie ofertowe wpłynęło kilka ofert, podpisano umowę z osobą
fizyczną, która złożyła najtańszą ofertę dlatego kwota w wysokości 45 000,00 zł jest przesunięta
między paragrafami z par. usługowego na paragraf dot. umowy – zlecenia, aby podpisać umowę
z wykonawcą – zadanie będzie zrealizowane w 2021 r. Natomiast 85 000,00 zł z oszczędności
poprzetargowych wraca do budżetu;
 zapytał o pkt autopoprawki dot. zadania „Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu
kultury „Jutrzenka” w Kicinie - Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska
wyjaśniła, że wydział wnioskuje o zdjęcie środków w wysokości 83 000,00 zł gdyż rozpoczęcie
inwestycji było warunkowane otrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Jednak
umowa o dofinansowanie zadania została przekazana przez Urząd Marszałkowski dopiero
w październiku i w tym roku środki nie będą już wydatkowane. Zadanie zostało zaplanowane
do realizacji w roku 2021 w tej samej kwocie.
Radna Gabriela Przyczyna zapytała kiedy zostanie zakończona. przystań kajakowa
w Owińskach, Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska – wyjaśniła, że zakres prac
zostanie powiększony o zamontowanie kilku kamer w ramach posiadanych środków, termin
zakończenia inwestycji nie jest zagrożony, zgodnie z umową wykonawca ma zakończyć prace 10
grudnia br.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła zmiany budżetowe dot. podwyżek wynagrodzeń
w szkołach i przedszkolach w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
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.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał o środki przeznaczane każdego roku na konserwację
zieleni w pasach drogowych w wysokości 400 000 zł, czy będą w tym roku oszczędności.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy będą oszczędności.
Radna Helena Stachowiak zapytał o pkt dot. poprawy bezpieczeństwa w Klinach
na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser wyjaśnił, że w tym rejonie planuje się realizację trzech
zadań tzn.:
 projekt ścieżki pieszo-rowerowej od Kicina do Klin;
 budowa fragmentów chodników po obu stronach ulicy Poznańskiej w okolicy ul. Skowronka wraz
z przejściem dla pieszych;
 budowa chodnika w Klinach przez całą miejscowość
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały.
3) Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parkingów stanowiących własność
Gminy Czerwonak.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser poinformował, że wpłynęły uwagi jednego z radnych
do projektu uchwały. W związku z tym uchwała musi zostać ponownie przeanalizowana dlatego
zostanie wycofana z porządku obrad jutrzejszej sesji.
Radna Gabriela Przyczyna zwróciła uwagę na zapisy dot. par. 3 ust 2 załączników nr 2 i 3
do ww. uchwały i zwróciła się z zapytaniem: w jaki sposób będzie egzekwowany termin postoju
pojazdów (maksymalnie 7 dni).
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser odpowiedział, że termin 7 dni został wpisany, aby nie
był to postój długoterminowy.
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4) Uchwała w sprawie utworzenia Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser dokonał uzasadnienia projektu ww. uchwały.
5) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienie projektu ww. uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonak.
Sekretarz Joanna Kowalczyk-Chudy dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Ad.3.
Komisja zapoznała się z następującymi pismami:
 Ochotniczej Straży Pożarnej w Promnicach w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
w wysokości 400 000,00 zł, w budżecie Gminy Czerwonak na 2021 rok, na zakup ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego – komisja pozytywnie zaopiniowała ww. prośbę;
 GOK „Sokół” w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Czerwonak na
2021 rok, na przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku przy ul. Gdyńskiej 47
w Czerwonaku.
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska poinformowała, że został złożony
wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie GOK „Sokół”
w zakresie wymiany instalacji energii elektrycznej. Tego dofinansowania Sokół nie otrzymał, ale
w między czasie przygotowano dokumentację projektową remontu Sokoła. W związku z tym wydział
wystąpił z wnioskiem o zarezerwowanie w budżecie na 2021 r. środków na remont budynku, koszt
kompleksowego remontu to 1000 000 zł.
Komisja 5 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała prośbę dyrektora
GOK „Sokół”
Radna Gabriela Przyczyna poinformowała, że spotkała się z przedstawicielami firmy
budującej ul. Poznańską w Koziegłowach i zgłosiła usterki jakie należy naprawić oraz zwróciła uwagę
na panujący bałagan po budowie. Firma obiecała naprawić usterki oraz posprzątać po budowie.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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