BR.0012.8.19.2020
Protokół nr 6/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 24 czerwca 2020 r.
W związku ze 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. 567, 568, 695, 875 i 1086) 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 Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska;
 Zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury Rafał Adamski;
 Dyrektor CRKF „AKWEN” Piotr Stańczak;
 Kierownik Centrum Kultury i Rekreacji Agata Kuszyńska.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 20 maja 2020 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych XXIII sesji.
3. Analiza materiałów sesyjnych XXIV sesji.
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 20 maja 2020 r.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 9.00
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. Autopoprawka w materiałach komisji.
Radna Gabriela Przyczyna prosiła o omówienie programu „Gmina przyjazna zielononiebieskiej energii”.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
przedstawiła założenia ww. programu. Poinformowała, że jest to projekt z funduszu norweskiego,
termin złożenia wniosku o dofinansowanie upływa w połowie sierpnia br. z tego programu planuje się:
 wyminę przystanków na terenie gminy na tzw. zielone przystanki. Na materiał wybrano mech,
który będzie absorbował dużą ilość zanieczyszczonego powietrza, jest on najmniej uciążliwy pod
względem eksploatacyjnym, planuje się też monitoring tzn. sprawdzanie ile dany przystanek będzie
emitował zanieczyszczeń oraz dosilenie przystanków energią odnawialną;
 na os. Przylesie zielona wiata z energochłonną zielenią;
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zbiornik retencyjny w Kicinie – koszt retencji to ponad 500 000,00 zł;
mgiełki wodne w czterech punktach gminy w celu obniżenia temperatury powietrza;
niskoemisyjne miasteczko na terenie całej gminy;
poidełka w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwonak.
Dofinansowanie jest na poziomie 85 % w stosunku do 15 % wkładu własnego. Zadanie jest
zaplanowane na lata 2021-2022.
Radna Gabriela Przyczyna zapytała o lokalizację czterech punktów efektu cieplarnianego.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
odpowiedziała, że wstępnie zaproponowano punkty w Bolechowie, os. Przylesie, w nowym parku
w Koziegłowach oraz w Kicinie, lokalizacja może jeszcze ulec zmianie.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał, czy stać gminę na realizację ww. zadania.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że wprowadzenie środków do budżetu jest
neutralne, są one wprowadzane po stronie dochodów i wydatków, nie generuje to deficytu, udział
środków własnych jest rozłożony na lata, na ten moment budżet jest bezpieczny. Skarbnik podkreśliła,
że jeśli gmina nie otrzyma dofinansowania wówczas środki będą zdjęte z budżetu.
Radny Robert Maciejewski zapytał, czy realizację zadania „Wykonanie systemu sygnalizacji
pożarowej w budynku Gminy Czerwonak” można przełożyć, czy nie będzie z tego tytułu problemów
formalnych.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że zadanie zostało przełożone na przyszły rok
i z tego tytułu nie będziemy ponosić żadnych kar.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zapytała o utwardzenie alejek na cmentarzu
komunalnym w Czerwonaku, czy jest to rezygnacja z realizacji zadania, czy zmniejszenie wydatków
ze względu na uzyskanie niższej kwoty na wykonanie zadania w wyniku postepowania
przetargowego.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
wyjaśniła, że przetarg rozstrzygnięto korzystnie, kwota na realizację zadania była niższa niż
zaplanowano w budżecie, umowa została podpisana, zadanie będzie realizowane.
W związku z powyższym poproszono o zmianę zapisu w projekcie uchwały.
Radna Helena Stachowiak prosiła o wyjaśnienie programu „Edukacja ekologiczna – Myśleć
globalnie, działać lokalnie”.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
wyjaśniła, że program dotyczy działań promocyjnych GPW.
Radny Sławomir Olejniczak:
 w związku z przeniesieniem środków na kładkę rowerową w Owińskach zapytał z jakiego
funduszu gmina może strać się o dofinansowanie;
 w związku przeniesieniem realizacji zadania budowa budynku GOPS w Czerwonaku zapytał
do kiedy jest ważny projekt budowlany, czy nie trzeba będzie go aktualizować.
Zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury Rafał Adamski odpowiedział na pytania
radnego:
 budowa budynku GOPS - projekt budowlany jest z 2018 r. i przed 2021 rokiem nie wygaśnie,
pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata;
 kładka rowerowa w Owińskach – jest wydane pozwolenie na budowę kładki, w przyszłym roku
gmina będzie starać się o pozyskanie dofinansowania dlatego planuje się opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser poinformował, że został ogłoszony program WRPO
termin składania aplikacji to 31 sierpnia br. jeżeli uda się montaż finansowy z Poznaniem wówczas
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będziemy aplikować, jeśli nie to środki wrócą do budżetu. Z programu można uzyskać
dofinansowanie w wysokości 85%.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że budowa budynku GOPS będzie realizowana
z naszych środków dlatego zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2022 r.
Dyrektor CRKF „AKWEN” Piotr Stańczak odpowiedział na pytania radnych dot. wymiany
kanałów wentylacyjnych (ust 13 pkt 2a projektu uchwały). Wyjaśnił, że w związku z aktualizacją
projektu został zmieniony rodzaj blachy.
Kierownik Centrum Kultury i Rekreacji Agata Kuszyńska oraz pracownik techniczny
pływalni wyjaśnili, że blacha kwasoodporna musiała zostać zmieniona na blachę ocynkowaną, gdyż
kwasoodporna bardzo zachodzi nalotem chloru, poza tym dwa razy w roku należałoby ją czyścić,
a koszt jednego czyszczenia to około 30 000 zł dodatkowo należałoby zamknięć pływalnię dwa razy
po trzy dni. Blacha ocynkowana powinna wytrzymać około 20-30 lat. Pierwszy projekt był ze stali
nierdzewnej, ale został zmieniony z powodu wysokich kosztów czyszczenia i dużej usterkowości.
Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że zostanie przygotowana jeszcze jedna
autopoprawka dot. wprowadzenia środków na wybory oraz na zakup sprzętu komputerowego.
Rana Gabriela Przyczyna zapytała o termin zakończenia budowy ul. Poznańskiej i Gdyńskiej
oraz czy prace przebiegają planowo.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser odpowiedział, że jest duża szansa, że ulice zostaną
oddane do użytku z końcem wakacji.
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.
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 radnych przy 2 wstrzymujących.
3) Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania
służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstania – program Pilotażowy dla Gminy Czerwonak na rok 2020.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zapytała o nowy projekt związany z wodami
opadowymi.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
wyjaśniła, że maksymalne dofinansowanie może wynieść 300 zł, zbiornik musi stać na posesji, okres
trwałości projektu to 3 lata.
Radny Sławomir Olejniczak zwrócił uwagę na niską kwotę dofinansowania.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
odpowiedziała, że jest to początek programu, jeśli pojawią się większe środki wówczas będzie można
wystąpić o większe dofinansowanie.
4) Uchwała w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
5) Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwonak na rok szkolny
2020/2021.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych przy 1 wstrzymującym.
6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości
Koziegłowy.
7) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości
Koziegłowy.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty ww. uchwał.
8) Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Czerwonak” (Ewa Banaszak).
9) Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Czerwonak” (LOP).
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty ww. uchwał.
Ad.3.
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXIV sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się się 25 czerwca 2020 r. o godz.16.00 (absolutoryjna)
Skarbnik Radosława Wiśniewska na podstawie prezentacji przedstawiła sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2019 r.
Radny Sławomir Olejniczak:
 zapytał z czego wynika różnica na inwestycyjnych wydatkach majątkowych w projekcie uchwały
(53 000 000 zł ) a w sprawozdaniu z wykonania budżetu ( 34 700 000 zł );
 zapytał o ilość uchwał dot. zmian budżetowych oraz zarządzeń Wójta od 2016 r.
Skarbnik Radosława Wiśniewska:
 wydatki majątkowe – w ostatnim kwartale 2019 r. uchwałami budżetowymi przeniesiono na rok
2020 unijne inwestycyjne środki majątkowe, były też oszczędności poprzetargowe;
 ilość uchwał i zarządzeń - informacja zostanie przesłana komisji e-mailem
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak poddała pod głosowanie następujące projekty
uchwał:
 uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwonak wotum zaufania – za przyjęciem
uchwały głosowało 6 radnych przy 1 wstrzymującym;
 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2019 rok – komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt ww. uchwały;
 uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwonak absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 r. – za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych przy 1 wstrzymującym.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Anita Banaszak
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