BR.0012.3.2.2019
Protokół nr 11/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się w dniu 18 grudnia 2019 r.
W posiedzeniu udział wzięło 7 członków komisji zgodnie z listą obecności oraz:
- skarbnik Radosława Wiśniewska
- zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury Rafał Adamski
- główna księgowa CRKF „Akwen” Dorota Czostek
- p.o. kierownika Wydziału Dróg Ryszard Kroker
- Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 20 listopada
2019.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Budżet na 2020 r.
4. Sprawy bieżące
5. 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 listopada 2019 r.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XVII sesji Rady Gminy Czerwonak, która
odbędzie się 19 grudnia 2019 r.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 r.
Skarbnik Radosława Wiśniewska omówiła projekt w/w uchwały oraz przedstawiła
autopoprawki. Autopoprawki w materiałach komisji.
Głowna księgowa CRKF „Akwen” Dorota Czostek oraz Prezes CzTBS Jarosław Wróblewski
udzielili wyjaśnień dot. zwrotu środków do budżetu z zadania „Projekt placu zabaw na ul. Gdyńskiej
84 w Czerwonaku”
Zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury Rafał Adamski przestawił zadania związane
z budową dróg na terenie gminy, gdzie korzystnie rozstrzygnięto postępowania przetargowe
i w związku z tym wydział wnioskuje o zmniejszenie wydatków na zadaniu o kwotę 3 297 955,52 zł.
Większość oszczędności wynika z realizacji następujących ulic: ul. Rolna w Kicinie, ul. Malinowa,
Poziomkowa, Jeżynowa, Działkowa, Konwaliowa i Wrzosowa w Czerwonaku.
Radna Gabriela Przyczyna zapytała o wykonanie drogi dojazdowej do garaży na Karolinie.
Zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury Rafał Adamski odpowiedział, że dokumentacja jest
przygotowana, ale trwają postępowania zwrotowe.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany budżetowe wraz z autopoprawkami.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwonak
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Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu w/w uchwały oraz omówiła
autopoprawkę. Autopoprawka w materiałach komisji.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką.
3) Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2019
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu w/w uchwały oraz omówiła
autopoprawkę. Autopoprawka w materiałach komisji.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał, czy wśród wymienionych zadań jest pozycja, która jest
zagrożona i nie będzie zrealizowana do końca czerwca 2020 r.
Skarbnik odpowiedziała, że nie ma takiej pozycji.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką.
4) Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na
cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Ad.3.
Skarbnik Radosława Wiśniewska omówiła autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na
2020 r. oraz przedstawiła opinię RIO dot. projektu uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 r.
Pełniący obowiązki kierownika Wydziału Dróg Ryszard Kroker udzielił wyjaśnień dot.
wprowadzenia środków w kwocie 25 000,00 zł na nowe zadanie „Poprawa bezpieczeństwa w Klinach
na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka-budowa przejścia dla pieszych i chodników”
Radna Gabriela Przyczyna podziękowała za oświetlenie chodnika przy ulicy Kanałowej
i poprosiła o rozważenie możliwości doświetlenia chodnika przy aptece (przedłużenie ulicy
Serwisowej) i garaży.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut zapytał kiedy będzie włączone oświetlenie
w Miękowie, prosił o rozważenie możliwości oświetlenia ul. Kasztanowej w Dębogórze.
Pełniący obowiązki kierownika Wydziału Dróg Ryszard Kroker odpowiedział, że oświetlenie
w Miękowie będzie działało od początku przyszłego roku.
Radna Edyta Godawa zapytała o oświetlenie na ul. Południowej w Promnicach (przy lesie).
Pełniący obowiązki kierownika Wydziału Dróg Ryszard Kroker wyjaśnił, że gmina nie ma
tam gruntów.
Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak oraz przedstawiła opinię RIO dot. tego
projektu.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak poinformowała, że komisja otrzymała wyjaśnienia na
pytania skierowane do Wójta, w związku z tym zapytała, czy radni mają pytania do przesłanych
informacji.
Radny Sławomir Olejniczak:
- zapytał o montaż znaków ostrzegawczych przy niebezpiecznych przejazdach kolejowych
(żółte pulsujące światło),
- zwrócił uwagę, że w gminie mały nacisk kładzie się na pomniki i miejsca pamięci.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut powiedział, że przejazdami kolejowymi należy
zająć się kompleksowo.
W związku z powyższym komisja opracowała wniosek do Wójta o rozszerzenie wykazu zadań
priorytetowych do budżetu na rok 2020 o następujące zadanie: Pielęgnacja i konserwacja istniejących
miejsc pamięci i pomników położonych na terenie gminy Czerwonak.
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Przewodnicząca komisji Anita Banaszak poddała pod głosowanie:
- projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2020 r – w głosowaniu wzięło udział 7
radnych, 5 radnych głosowało „za”, 2 „wstrzymało się”;
- projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak –
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła wyliczenia dot. podwyżek dla pracowników
urzędu i jednostek organizacyjnych. Poinformowała, że jutro na sesji Wójt przekaże informacje
wszystkim radnym.
Komisja postanowiła dopisać do wykazu zadań priorytetowych do budżetu na rok 2020
następujące zadanie: Podwyżki dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
minimalnie o 150 zł do podstawy.
Skarbnik przedstawiła opinie RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
Czerwonak.
Ad.4.
Komisja zapoznała się z korespondencja, która wpłynęła na posiedzenie komisji:
- pismem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski wraz z propozycją stanowiska Rady Gminy
w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut wyjaśnił, że w tej sprawie nie ma punktu
w porządku obrad, gdyż temat przekazał na Komisję Budżetu i Finansów, która ma zaopiniować
i zdecydować o ewentualnym wprowadzeniu punktu do porządku obrad.
Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że gmina zwróciła się do Urzędu
Skarbowego o wyliczenie skutków finansowych w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych dot. osób poniżej 26 roku życia oraz o wyliczenie skutków finansowych
w związku z obniżeniem stawki podatku z 18% do 17%. Urząd Skarbowy przekazał informację dot.
przychodów za 2018 r. osób do 26 roku życia natomiast poinformował, że nie dysponuje danymi dot.
skutków finansowych związanych obniżeniem z dniem 1 października 2019 r. stawki podatku z 18%
do 17%.
Komisja zdecydowała o niepodjęciu stanowiska w tej sprawie i o niewprowadzaniu punktu do
porządku obrad;
- pismem w sprawie dofinansowania dla żłobków znajdujących się na terenie gminy Czerwonak –
komisja stwierdziła, iż Gmina obecnie nie ma możliwości finansowych na zwiększenie kwoty
dofinansowania dla żłobków. Jednocześnie zwrócono uwagę, że ww. pismo zostało złożone po
terminie składania wniosków do budżetu na 2020 r. Zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały nr 486/LIV/2018
Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej, wnioski należy składać do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy;
- sprawozdaniem z realizacji zadań związanych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych –
przewodniczący rady zwrócił uwagę, że przetargi powinny być ogłaszane z początkiem roku.
Ad.5.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.
Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Anita Banaszak
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