BR.0012.3.2.2019

Protokół nr 10/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się w dniu 20 listopada 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięło 7 członków komisji zgodnie z listą obecności oraz:
- skarbnik Radosława Wiśniewska
- kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka
- kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
- dyrektor CRKF „Akwen” Piotr Stańczak
- główna księgowa CRKF „Akwen” Dorota Czostek
- kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska
- p.o. kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Ryszard Kroker
- Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 16
października 2019.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Budżet 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 16 października 2019 r.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XVI sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbędzie
się 21 listopada 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
autopoprawkę.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
wyjaśniła zmianę dot. przeniesienia środków w wysokości:
- 17 600,00 zł z zadania „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy – dokumentacja” na wykonanie
przeglądu rocznego i pięcioletniego kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku
(3.515,00 zł) oraz placu z bramami w Owińskach (14.085,00 zł),
- 20.000,00 zł z zadania „Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół czworoboku w
Koziegłowach” do Wydziału Dróg na wymianę baterii akumulatorów w lampach solarnych na ul.
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Tęczowej w Czerwonaku. Wyjaśniła, że zadanie związane z zagospodarowaniem parkingu jest
realizowane natomiast jest pilna potrzeba przekazania środków na wymianę baterii w w/w lampach.
Kierownik Wydziału Dialogu Społecznego Danuta Nowakowska wyjaśniła zmianę budżetową
dot. przeniesienia środków w wysokości:
- 20 000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne między innymi na pakiet dla nowo
meldujących się mieszkańców gminy. Wyjaśniła, że będą to eko gadżety, które są droższe od
plastikowych,
- 10 000,00 zł na upominki dla seniorów. Wyjaśniła, że środki otrzymano od firmy Enea i zostały
wydatkowane na upominku na Dzień Seniora,
- o 94 000,00 zł zmniejsza się wydatki w związku z niewykorzystaniem planowanych środków.
Wyjaśniła, że są to środki z karty Seniora i Karty Dużej Rodziny, które nie zostały wykorzystane
związku z tym na zadaniu są oszczędności.
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 w/w uchwały oraz omówiła
autopoprawkę.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką.
3) Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020
rok
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka na postawie prezentacji dokonała
uzasadnienia projektu w/w uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały
4) Stanowisko Wójta Gminy Czerwonak w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na 2020 rok.
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka na podstawie prezentacji dokonała
uzasadnienia ww. stanowiska.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. stanowisko.
5) Stanowisko Wójta Gminy Czerwonak w sprawie niepodejmowania uchwały dotyczącej
określenia stawek podatku od środków transportowych.
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka na podstawie prezentacji dokonała
uzasadnienia w/w stanowiska.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. stanowisko.
6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Czerwonaku.
Radny Sławomir Olejniczak prosił o szczegółowe wyjaśnienie, gdyż uzasadnienie nie jest
kompletne.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały i
podkreślił, że trwają negocjacje z nabywcą nieruchomości.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.

Ad.3.
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Radna Helena Stachowiak ponownie poruszyła temat przełożenia linii energetycznej
napowietrznej na linię kablową SN-15KV w miejscowości Kicin ul. Kościelna, działka nr 169/9 i
354/2, aby przygotować teren pod budowę boiska.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak prosiła Pierwszego Zastępcę Wójta o udzielenie
wyjaśnień w tym zakresie.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser wyjaśnił, że w pierwszej kolejności teren należałoby
odrolnić. Następnie sprawdzić jakie środki są potrzebne na przygotowanie miejsca oraz na realizację
terenu rekreacyjnego np. boiska. Po oszacowaniu kosztów radni będą mogli podjąć decyzję w tej
sprawie.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut poparł pomysł zagospodarowania terenu, widzi
potrzebę sporządzenia całościowej koncepcji dla w/w tego miejsca.
Dyrektor CRKF „Akwen” Piotr Stańczak oraz główna księgowa CRKF „Akwen” Dorota
Czostek omówili proponowane inwestycje realizowane przez jednostkę.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut zapytał o zadanie „Projekt, przygotowanie terenu
pod park OCR wraz z zakupem i montażem urządzeń przy ul. leśnej w Czerwonaku” oraz udzielenie
informacji jaki jest koszt wykonania projektu.
Dyrektor CRKF „Akwen” Piotr Stańczak wyjaśnił, że kwota w wysokości 220 000 zł
zaplanowana w budżecie wynika ze wstępnych kosztorysów. Poinformował, że obecny street workout
zostanie przeniesiony w inne miejsce. Poinformował, że koszt projektu nie powinien przekroczyć
kwoty 10 000 zł.
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut zapytał o środki na remonty placów zabaw na
2020r.
Dyrektor CRKF „Akwen” Piotr Stańczak odpowiedział, że na w/w remonty zaplanowano
75 000,00 zł. Część remontów Akwen wykonał w tym roku.
W związku z pytaniami członków komisji dyrektor CRKF „Akwen” Piotr Stańczak wyjaśnił,
gdzie zostanie usytuowany basen zewnętrzny.
Radna Gabriela Przyczyna zwróciła się do dyrektora CRKF „Akwen” z prośbą o umieszczenie
na zewnątrz budynku pływalni informacji, że obiekt posiada defibrylator.
Dyrektor CRKF „Akwen” Piotr Stańczak prosił o zaakceptowanie wszystkich
zaproponowanych przez Akwen zadań.
Pełniący obowiązki kierownika Wydziału Dróg Ryszard Kroker udzielił odpowiedzi na
zapytania radnych dot. inwestycji drogowych.
Komisja prosiła o udzielenie informacji na temat kosztów poszczególnych inwestycji
drogowych zaplanowanych do realizacji w 2020 r.
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska udzieliła w/w informacji:
- budowa ul. Rolnej w Kicinie koszt 1,5 ml zł, długość drogi 500 m2,
- budowa ul. Działkowej, Wrzosowej i Konwaliowej w Czerwonaku koszt około 2,2 mln zł,
- budowa ul. Jagodowej, Poziomkowej, Malinowa i Jeżynowej koszt około 2 mln zł, długość
powyżej 700 m2
- budowa ul. Okrężnej i Fabrycznej w Kicinie etap I koszt 2 mln zł, etap II koszt 1,9 mln zł
- budowa ul. Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie koszt 7,6 mln zł – bez dofinansowania
zewnętrznego, inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana, ze względu na wysoki koszt.
Kierownik poinformowała, że trwa przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę
pożarową (dojazd do Warty w Promnicach).
Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut zapytał o planowane remonty na cmentarzu
komunalnym w Czerwonaku.
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Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
wyjaśniła, że w pierwszej kolejności należy wykonać badania fizykochemiczne gruntu, następnie
zostanie zlecona koncepcja i na jej bazie wykonany projekt. Na bazie dokumentacji zostaną
zweryfikowane kosztorysy w celu wykonania alejek. W tym roku wykonano kawałek przyłącza
wodociągowego, natomiast w kaplicy prowadzone są na bieżąco drobne remonty.
Radny Robert Maciejewski zgłosił wniosek radnego Łukasza Zarzyckiego dot.
zarezerwowania środków na podwyżki dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
w wysokości 250,00 zł brutto. W związku z tym prosił też o wyliczenie skutków finansowych dla
budżetu gminy.
Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła ogólne założenia projektu budżetu na 2020 r.
Po wstępnej analizie projektu uchwały budżetowej na 2020 r. Komisja opracowała następujące
wnioski:
1) Zdjęcie zadania pn. „Zjazd linowy na Orliku wraz z przestawieniem płotu” – 70 000 zł i
przeznaczenie środków na następujące zadania:
 Rozbudowę i konserwację placów zabaw – 60 000 zł;
 Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN-15KV w miejscowości
Kicin ul. Kościelna, działka nr 169/9 i 354/2 – 10 000 zł;
2) Zdjęcie środków w wysokości 205 000 zł z zadania pn. „Projekt, przygotowanie terenu pod park
OCR wraz z zakupem i montażem urządzeń przy ul. Leśnej w Czerwonaku” i pozostawienie na
zadaniu 15 000 zł na projekt. Zdjęte środki w wysokości 205 000 zł komisja wnioskuje o
przeznaczenie na przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN-15KV w
miejscowości Kicin ul. Kościelna, działka nr 169/9 i 354/2;
3) Wprowadzenie do wykazu zadań rezerwowych zadania „Projekt chodnika Kliny-Mielno” 50 000 zł.
Ponadto komisja prosiła o następujące informacje:
1)
2)
3)
4)
5)

Planowane remonty w zasobach komunalnych;
Plany wykupu gruntów i odszkodowania;
Listę działek do zwrotu (na jakim są etapie i jakich działek dotyczą);
Wysokość kwoty przeznaczonej na kartę dla osób niepełnosprawnych;
Wyliczenia podwyżek dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych przy
założeniu podwyżek w wysokości 250 zł brutto + koszty pracodawcy;
6) Wnioski do budżetu złożone przez szkoły i przedszkola gminne.

Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Anita Banaszak
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