BR.0012.8.21.2020
Protokół nr 7/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 26 sierpnia 2020 r.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz:
 Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser;
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Anna Skałecka;
 Pracownik Wydziału Dróg Damian Trzaskawka.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 24 czerwca
2020 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych XXV 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 protokół z posiedzenia komisji, które
odbyło się 24 czerwca 2020 r.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXV sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 27 sierpnia 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. Omawiając autopoprawkę Skarbnik wyjaśniła, że omyłkowo wpisano w dochodach
ust. 1 dot. dotacji celowej w wysokości 10 000 zł. Prosiła o wykreślenie pozycji. Autopoprawka
w materiałach komisji.
Radny Sławomir Olejniczak:
 zapytał o wykonanie inwestycji oprogramowania dot. zadania „Koncepcja zagospodarowania
nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku”;
 zwrócił uwagę na wysoką kwotę (100 000,00 zł) na zadanie „Projekt zagospodarowania Parku
w Owińskach”;
 zapytał o przeznaczenie środków na zadanie „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach” oraz kiedy
mieszkańcy będą mogli korzystać z parku.
Radni prosili o wyjaśnienia dot. wniosku Wydziału Dróg - ust. 3 autopoprawki oraz ust. 4
projektu uchwały.
Radna Gabriela Przyczyna prosiła o udzielenie informacji, co w ramach proponowanych kwot
zostanie zakupione na targowisko w Koziegłowach oraz jakie usługi zostaną wykonane (wydatki –
ust. 5 projektu uchwały).
Przewodnicząca Komisji Anita Banaszak:
 zapytała kiedy zostanie zrealizowana budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy
Czerwonak;
 prosiła o sprawdzenie monitoringu na placach zabaw.
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Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser:
 „Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku” – wyjaśnił,
że są dwa zamówienia. Pierwsze to oprogramowanie, które pokaże jakie są groby, będzie to część
dla mieszkańców i część administracyjna (dla urzędu) czyli księga cmentarza. W ramach tego
zamówienia zostanie wykonana inwentaryzacja istniejącego cmentarza oraz opracowana koncepcja
zagospodarowania nowej części cmentarza. Konkurs został ogłoszony, otwarto oferty i zabrakło
kwoty w wysokości 4 059,00 zł środki te zostaną przesunięte między zadaniami;
 targowisko w Koziegłowach – w ramach zaplanowanych środków planuje się odświeżenie
kontenerów, zakup części stołów, dotychczas wymieniono plandeki, pomalowano stoły, wymyto
ciśnieniowo kostkę, wyremontowano toalety;
 monitoring na placach zabaw – tam gdzie będzie to możliwe można podnieść jakość transmisji
danych (jeżeli światłowód jest w drodze i będą wolne włókna wówczas będzie możliwe
podłączenie).
W związku z pytaniem przewodniczącej komisji i odpowiedzią Pierwszego Zastępcy Wójta
Komisja wypracowała wniosek do Wójta o sprawdzenie monitoringu na placach zabaw
i o podniesienie jakości transmisji danych w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na ww. placach;
 „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach” – są to szacunkowe kwoty zabezpieczone na utrzymanie.
Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie środki będą ostatecznie potrzebne. Firma ma opóźnienia,
kary będą naliczone jednak w związku z pandemią COVID-19 nie wiadomo kiedy będzie można
je egzekwować.
Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Anna
Skałecka:
 „Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach”- przeprowadzono rozeznanie cenowe, które dało
wysoką kwotę,
powierzchnia parku jest duża, w ramach projektu zostanie wykonana
inwentaryzacja.
Pracownik Wydziału Dróg Damian Trzaskawka udzielił wyjaśnień dot. zmian budżetowych
będących w zakresie Wydziału Dróg.
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.
Przy omawianiu autopoprawki skarbnik wyjaśniła, że radni otrzymają nową autopoprawkę
z następującymi zmianami:
 projekt „Edukacja ekologiczna – "Myśleć globalnie, działać lokalnie" – koszty niekwalifikowalne”,
projekt realizowany w latach 2019 - 2021 w kwocie 22.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą
38.000,00 zł. W autopoprawce, którą otrzymali radni łączne nakłady wynosiły 29 000,00 zł.
Różnica 9 000,00 zł to kwota dofinansowania za studium wykonalności, której gmina nie
otrzymała, ale powinna zostać ujęta w łącznych nakładach;
 zostanie dopisany kolejny punkt o następującej treści: „Wydatki bieżące poniesione przez gminę
w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 podlegają wyłączeniu z limitu spłaty długu.”
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser odpowiadając na pytania radnych wyjaśnił, że planuje
się budowę windy hydraulicznej w konstrukcji lekkiej, przyklejona będzie do jednej ze ścian
na korytarzu.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką.
3) Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czerwonak z Miastem Poznań
do realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz
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z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”, planowanego do dofinansowania
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
i zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie Gminy i wieloletniej prognozie finansowej na lata
2020-2022.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser omówił projekt ww. uchwały, zwrócił uwagę, że jest
to uchwała intencyjna.
Ad.3.
Radna Gabriela Przyczyna
 poinformowała, że w ubiegłym miesiącu zgłaszała potrzebę usunięcia kontenera na odzież
używaną przy sklepie Carrefour w Koziegłowach, kontener jest tam niepotrzebny;
 zapytała, czy przed świętem wszystkich świętych będzie kontrola cmentarza komunalnego
w Czerwonaku;
 zapytała, czy gmina podpisała umowę na pielęgnację zieleni;
 zgłosiła dzikie wysypisko przy wiadukcie;
 poinformowała, że po remoncie ul. Poznańskiej pozostał głęboki rów (zjazd z ul. Poznańskiej
do ul. Gdyńskiej, po prawej stronie ul. Poznańskiej jadąc z Koziegłów). W związku z tym zapytała,
czy jest możliwość zamontowania tam barier ochronnych.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser:
 kontrola cmentarza komunalnego w Czerwonaku – kontrola będzie przeprowadzona;
 pielęgnacja zieleni – umowa została podpisana;
 ul. Poznańska, głęboki rów – budowa drogi była prowadzona przez Powiat, który będzie odbierał
drogę, ale Wójt planuje przejście przedodbiorowe, w celu sprawdzenia stanu drogi;
Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Anna
Skałecka:
 dzikie wysypisko przy wiadukcie – problemem zajęła się straż gminna, która wystosowała pismo
do właściciela terenu o uporządkowanie.
Pracownik Wydziału Dróg Damian Trzaskawka:
 kontener na odzież używaną – jeszcze nie ma informacji od właściciela.
Komisja opracowała wniosek do Wójta, aby przed podpisaniem kolejnych umów
na umieszczanie pojemników na odzież konsultować z sołtysami wybór miejsc.
Skarbnik Radosława Wiśniewska:
 poinformowała, że wszystkie placówki oświatowe zostały przygotowane na rozpoczęcie nowego
roku szkolnego, wyposażono je w środki ochronne związane z COVID-19;
 poinformowała, że ogólnie wydatków covidowych na dzień dzisiejszy jest około 370 000 zł w tym
dwie dotacje na komputery 155 000 zł plus środki własne.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Anita Banaszak
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