BR.0012.8.6.2020
Protokół nr 2/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 19 lutego 2020 r.
W posiedzeniu wzięło udział 6 członków komisji zgodnie z listą obecności oraz:
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
Nieobecna, usprawiedliwiona radna Helena Stachowiak.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 22 stycznia
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 22 stycznia 2020 r.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XIX sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbędzie
się 20 lutego 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. Autopoprawka w materiałach komisji.
Na pytania członków komisji odpowiedzi udzieliła kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska:
 przeniesienie środków między działami w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie
dokumentacji kosztorysu na prace remontowe w obrębie pałacu i bram w Owińskach – w budżecie
na 2020 r. wydział zaplanował 5000,00 zł na drobne prace remontowe pałacu. Po wykonanym
przeglądzie okazało się, że konieczne jest przeprowadzenie remontu dachu i innych części obiektu.
W związku z tym wysłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysu
na niezbędne prace remontowe, okazało się, że potrzeba około 15 000,00 zł. Dopiero kosztorys
pokaże ile środków trzeba będzie ostatecznie przeznaczyć na niezbędne remonty obiektu;
 przeznaczenie środków w wysokości 20 000,00 zł na zadanie „Odnawialne źródła energii
na budynkach gminnych”
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.
3) Informacja Wójta Gminy Czerwonak w sprawie poziomu finansowania wydatków Gminy
Czerwonak.
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Skarbnik Radosława Wiśniewska omówiła w/w informację Wójta.
Radny Sławomir Olejniczak stwierdził, że ostatnie zdanie informacji Wójta jest
kontrowersyjne. Zapytał o rosnące zadania zlecone, jakie
Skarbnik Radosława Wiśniewska odpowiedziała, że są to zadania zlecone z zakresu
administracji, zadania realizowane przez GOPS oraz zadania w oświacie wszystkie ww. zadania
są niedofinansowane.
Ad.3.
Radna Gabriela Przyczyna:
 zgłosiła uwagę mieszkańców dot. bałaganu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku i zapytała,
co urząd planuje zrobić,
 zwróciła uwagę na zaśmieconą działkę przy ul. Poznańskiej w Koziegłowach (przy budujących się
domach);
 prosiła o posprzątanie działki gminnej przy ul. Poznańskiej naprzeciwko ul. Kanałowej.
 zapytała ile w skali miesiąca kosztuje program wczesnego wspomagania.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
odpowiedziała na pytania radnej:
 cmentarz w Czerwonaku - wyjaśniła, że na administrowanie cmentarzem jest podpisana umowa
z lokalnym przedsiębiorcą, któremu zostanie naliczona kara za niedopełnienie obowiązków
w wysokości 10% od wartości miesięcznej umowy. Zerwać umowę można dopiero przy naliczaniu
kolejnych kar;
 działka przy ul. Poznańskiej (przy budujących się domach) – prosiła o zgłoszenie problemu Straży
Gminnej;
 działka gminna przy ul. Poznańskiej zostanie posprzątana.
Skarbnik Radosława Wiśniewska powiedziała, że na pytanie w sprawie programu wczesnego
wspomagania odpowie w terminie późniejszym, ponieważ musi sprawdzić.
Komisja zapoznała się z następującą korespondencją:
 uchwałą RIO dot. uchwały Rady Gminy Czerwonak nr 159/XVII/2019 z 19 rudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 r. – uchwała została podjęta
z naruszeniem przepisów prawa (dot. rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego) – uchwała w materiałach komisji – Skarbnik Radosława Wiśniewska
przypomniała, że projekt uchwały budżetowej na najbliższą sesję zawiera korektę ww. rezerwy
celowej (omówiono w pkt. analiza materiałów sesyjnych).
 pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku w sprawie dofinansowania w wysokości
4 500,00 zł zakupu kompletów odzieży koszarowej dla 15 członków Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej – Radny Grzegorz Parszuto poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku
Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała prośbę OSP.
Komisja po przeanalizowaniu sprawy również pozytywnie zaopiniowała prośbę OSP.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Anita Banaszak
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