BR.0012.8.9.2020
Protokół nr 3/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 19 marca 2020 r.
W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji zgodnie z listą obecności oraz:
 Wójt Marcin Wojtkowiak;
 Skarbnik Radosława Wiśniewska.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 19 lutego 2020.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
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 19 lutego 2020 r.
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego posiedzenie komisji zostało
przesunięte z 18 marca br. na 19 marca br. i odbyło się przed sesją Rady Gminy Czerwonak.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XX sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbędzie
się 19 marca 2020 r.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 r.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak powiedziała, że zwróciła się e-mailem do członków
komisji z prośbą o ewentualne przesyłanie zapytań do zmian budżetowych. Zapytania przesłał tylko
radny Sławomir Olejniczak.
Skarbnik Radosława Wiśniewska omówiła
projekt ww. uchwały oraz przedstawiła
autopoprawki. Autopoprawka nr 1 i 2 w materiałach komisji.
Pytania radnego Sławomira Olejniczaka:
a) pytanie dot. pkt „Koncepcji ścieżek rowerowych w kierunku Dziewiczej Góry” w kwocie
100.000,00 zł – koncepcja ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych z Mariny w Czerwonaku
w kierunku Dziewiczej Góry”.
Odpowiedzi udzielili:
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut – wyjaśnił przebieg ścieżek.
Wójt Marcin Wojtkowiak – gmina chce wpisać się w działania Poznania, to połączenie
ma być elementem Wartostrady. Po wykonaniu koncepcji, która będzie kosztować około 1000
000,000 zł będzie można aplikować o środki zewnętrzne na realizacje inwestycji. Zadanie będzie
finansowane z wolnych środków.
Zdaniem radnej Gabrieli Przyczyny w obecnej sytuacji należy wstrzymać się
z przeznaczeniem środków na koncepcję w/w ścieżek rowerowych.
Wójt odpowiedział, że mając koncepcję gmina będzie mogła aplikować o środki zewnętrzne.
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b) pyt. dot. pkt „Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach” w kwocie
500.000,00 zł - osuszanie ścian piwnic wraz z adaptacją pomieszczeń na szatnie i sale zajęć,
zgodnie z dokumentacją projektową z 2019 r
Odpowiedzi udzielili:
Skarbnik Radosława Wiśniewska – jest to sprawa bardzo pilna, dokumentacja została
opracowana. Zadanie będzie finansowane z wolnych środków budżetowych.
Radne Anita Banaszak oraz Gabriela Przyczyna poinformowały, że Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej wnioskowała o wykonanie remontu piwnic.
c) pyt. dot. pkt Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie
80.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na umowy zlecenia (30.000,00 zł) oraz
na szkolenia w zakresie komunikacji i skutecznej pracy wszystkich pracowników, m.in. w związku
ze zmianą przepisów (50.000,00 zł)
Odpowiedzi udzielili:
Skarbnik Radosława Wiśniewska – 30 000,00 zł przeznacza się dla dwóch osób na umowę
zlecenie, są to osoby, które przeszły na emeryturę, ale będą jeszcze wspomagały wydziały.
Wójt Marcin Wojtkowiak – szkolenia - gmina złożyła wniosek do Krajowego Funduszu
Szkoleniowego dla całego urzędu, jest możliwość pozyskania 80 % dofinansowania dla różnych
szkoleń, jeśli gmina nie otrzyma dofinansowania wówczas część środków z 50 000,00 zł wróci
do budżetu gminy.
d) pyt. dot. pkt Szkoła Podstawowa w Koziegłowach im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”
wnioskuje o przesunięcie środków między rozdziałami w łącznej kwocie 65.143,52 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu „SP Koziegłowy – Międzynarodowa mobilność kadry
edukacji szkolnej”
Odpowiedzi udzielili:
Skarbnik Radosława Wiśniewska –w związku z zaistniałą sytuacją podróże służbowe się nie
odbędą dlatego środki są przesuwane na inne paragrafy.
e) pyt. dot. pkt Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku
ze sporządzeniem raportu o stanie gminy.
Odpowiedzi udzielili:
Skarbnik Radosława Wiśniewska – po wstępnym rozpoznaniu rynku raport może kosztować
około 10 000,00 zł.
Wójt Marcin Wojtkowiak – planuje zlecenie wykonania raportu na zewnątrz, gdyż będzie
to opracowanie bardziej obiektywne. Zwrócił uwagę, że warto zlecić wykonanie raportu firmie, która
w ubiegłym roku przygotowała raport, gdyż będzie on opracowany wg tej samej metodologii.
f) pyt. dot. pkt Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje
o zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. –
etap I” w kwocie 100.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 , gdyż środki, które zostały zabezpieczone,
nie wystarczą na realizację pierwszej części zadania. Kosztorys zadania wynosi 350.000,00 zł.
W roku 2020 ma zostać wykonany I etap na kwotę 200.000,00 zł.
Odpowiedzi udzielili:
Skarbnik Radosława Wiśniewska – 100.000,00 zł przeznaczone na zadanie w budżecie jest
kwotą niewystraczającą. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. W roku 2020 ma zostać
wykonany I etap na kwotę 200.000,00 zł stąd konieczność zwiększenia środków na zadaniu, natomiast
w 2021 r. II etap na kwotę 150 000,00 zł. Zadanie będzie finansowane z wolnych środków.
Na zapytanie radnego Sławomira Olejniczaka Skarbnik Radosława Wiśniewska
odpowiedziała, że wydatkujemy około 8 000 000,00 wolnych środków. Skarbnik podkreśliła,
że gmina zmniejsza zadłużenie z 17 300 000,00 zł na 13 000 000,00 zł
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany budżetowe wraz z autopoprawkami.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonak
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że w budżecie są zabezpieczone środki
na rezerwę kryzysową w wysokości 460 000,00 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała
gminę, że w związku z zaistniałą sytuacją rezerwa może zostać uruchomiona.
Ad.3.
Radna Anita Banaszak prosiła Wójta, aby zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowej
w Koziegłowach o zamknięcie placów zabaw.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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