BR.0012.8.2.2020
Protokół nr 1/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 22 stycznia 2020 r.
W posiedzeniu udział wzięło 7 członków komisji zgodnie z listą obecności oraz:
 Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser;
 Skarbnik Radosława Wiśniewska;
 kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 18 grudnia
2019.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Opracowanie planu pracy na 2020 r.
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 18 grudnia 2019 r.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XVIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 23 stycznia 2020 r.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 r.
Skarbnik Radosława Wiśniewska omówiła projekt ww. uchwały oraz przedstawiła
autopoprawki. Autopoprawka nr 1 i nr 2 w materiałach komisji.
Na pytania członków komisji odpowiedzi udzielił Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser:
 przesunięcie środków między paragrafami w kwocie 20 000,00 zł na zapewnienie lepszej rekrutacji
na stanowiska urzędnicze – środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie narzędzia, które pomoże
w tym zadaniu. Gmina zwróci się do firm, które zajmują się rekrutacją personelu;
 zwiększenie wydatków na „Projekt techniczny poprawy jakości i efektywności oświetlenia
drogowego będącego na majątku Gminy Czerwonak” w kwocie 25 000,00 zł w związku
z wykonaniem audytu poprawy efektywności oświetlenia drogowego będącego na majątku Gminy
Czerwonak – jest to kontynuacja działań w zakresie oświetlenia drogowego, teraz rozpocznie się
realizacja zadania na majątku Gminy Czerwonak.
Radna Gabriela Przyczyna zapytała o oświetlenie wyremontowanego odcinka ul. Poznańskiej
w Koziegłowach poinformowała, że od kilku tygodni jest awaria oświetlenia.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser odpowiedział, że oświetlenie jest w gestii Zarządu
Dróg Powiatowych, sprawa jest monitorowana przez Urząd Gminy.
Odpowiadając na pytania radnych dot. podwyżek dla pracowników Skarbnik poinformowała,
że podwyżki otrzymali wszyscy pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, ogólna
kwota to około 850 000 zł wraz z pochodnymi.
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Radny Sławomir Olejniczak zwrócił się do Skarbnika z prośbą o przygotowanie na następne
posiedzenie komisji informacji ile osób ogólnie objęto podwyżkami.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła zapis ust 11 uzasadnienia projektu ww. uchwały
dot. upoważnień Wójta do dokonywania zmian w budżecie.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
wyjaśniła następując zmiany budżetowe:
 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 78 130,45 zł na realizację nowego zadania „Wykonanie
prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie –
poinformowała, że gmina będzie starała się o dofinansowanie zewnętrzne;
 zwiększenie wydatków w kwocie 40 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania
„Rozwój
dziedzictwa
kulturowego
w
Gminie
Czerwonak
poprzez
restaurację
i rewitalizację pałacu w Owińskach” z przeznaczeniem na przygotowanie i opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie - wyjaśniła, że pojawiła się
możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszu norweskiego. Można pozyskać
maksymalnie 3,5 mln euro, projekt zakłada, że około 15-20% środków należy przeznaczyć
na działania miękkie. Kosztorys na rewitalizację pałacu sprzed paru lat opiewa na kwotę około 26
mln zł i jest już nieaktualny, natomiast pozwolenie jest aktualne.
Komisja zwróciła uwagę na wysokie koszty realizacji ww. zadania i zdecydowała
o wyłączeniu tego punktu z głosowania. Poproszono o udzielenie na sesji szczegółowszych informacji
w tym zakresie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany budżetowe wraz z autopoprawkami
z wyłączeniem punktu dot. pałacu w Owińskach.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonak
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz omówiła
autopoprawkę. Autopoprawka w materiałach komisji.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały z wyłączeniem
autopoprawki tzn. punktu dot. pałacu w Owińskach.
3) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w prowadzeniu
zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska)
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem,
etap 2 (od km 0+091,40 do 0+874,15)
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
4) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na sporządzenie
dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P
Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną
w Kicinie, Gmina Czerwonak”.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Ad.3.
Kierownik Biura Rady i Sołectw Izabela Lesiecka poinformowała, że na sesję lutową zostanie
przygotowany projekt uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Czerwonak.
Komisja ustaliła, że plan pracy na 2020 r. będzie zawierał takie same zagadnienia jakie były
w planie pracy na 2019 rok.
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Przewodnicząca komisji Anita Banaszak prosiła o zgłaszanie ewentualnych propozycji
do planu pracy drogą e-mailową.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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