BR.0012.3.2.2019

Protokół nr 7/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięło 7 członków komisji zgodnie z listą obecności oraz:
- Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser
- Skarbnik Radosława Wiśniewska

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 12 czerwca
2019.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące.
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 12 czerwca 2019.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbędzie
się 28 sierpnia 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.
Radny Sławomir Olejniczak zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dot. przesunięcia
środków w kwocie 190.283,00 zł z zadania „Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali
kwasoodpornej” z przeznaczeniem na inne zadania w CRKF Akwen w Czerwonaku.
Skarbnik Radosława Wiśniewska odnosząc się do prośby radnego przedstawiła zadania i
kwoty wynikające z w/w przesunięcia:
- zakup quada 53 000 zł
- zwiększenie wydatków na dwa stanowiska pracy: dla zastępcy dyrektora oraz kierownika ds.
sportu i turystyki 85 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 15 000 zł oraz 2 000 zł
- PFRON 10 000 zł
- nagrody konkursowe 5 000 zł
- zakup środków żywności 5 000 zł
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Radny Robert Maciejewski poinformował, że przy uchwaleniu budżetu na 2019 dyrektor
CRKF Akwen zwracał uwagę na konieczność zarezerwowania środków na wymianę kanałów
wentylacyjnych, a teraz przedkłada się wniosek o przesunięcie tych środków.
Pracownik CRKF Akwen Dorota Czostek wyjaśniła zmiany budżetowe CRKF Akwen:
- zwiększenie wydatków na dwa nowe w strukturze organizacyjnej Akwenu stanowiska pracy:
dla zastępcy dyrektora oraz kierownika ds. sportu i turystyki 85 000 zł,
- przesunięto środki z kanałów wentylacyjnych, gdyż przy opracowaniu kosztorysu pojawiły
się problemy techniczne i z tym związana kwota, która jest za mała na to zadanie.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser:
- poinformował, że Akwen wydaje duże środki na zużycie energii, są możliwości
oszczędności dlatego widzi konieczność opracowania w przyszłym roku projektu/studium
wykonalności,
- wyjaśnił zmiany budżetowe dot. przeniesienia niewykorzystanych środków na zadaniu
„Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"” w kwocie 40.000,00
zł na zadanie „Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach”
z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół czworoboku w Koziegłowach – proponuje się
przenieść 40 000 zł z oszczędności przetargowych z I etapu zadania na chodniki i zieleń wokół
czworoboku, zadanie zaplanowano w ubiegłym roku, będzie ogłoszony przetarg.
Następnie Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu w/w uchwały.
Radna Gabriela Przyczyna zapytała, czy w planach budżetowych na rok bieżący
uwzględniono oświetlenie na ul. Kanałowej w Koziegłowach.
Pełniący obowiązki kierownika Wydziału Dróg Ryszard Kroker odpowiedział (telefonicznie),
że środki są zabezpieczone, projekt jest wykonany, więc zadanie zostanie zrealizowane.
Komisja zwróciła się z prośbą o bardziej szczegółowsze informacje (opisy zadań) na temat
zmian budżetowych zapisanych w projekcie uchwały i w autopoprawce.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany budżetowe wraz z autopoprawką z
wyłączeniem punktu dot. wydatków w Akwenie. Poproszono o dodatkowe wyjaśnienia na sesji.
Radny Robert Maciejewski powiedział, że bardzo żałuje, że nie będzie budowany pomnik
Powstańców Wielkopolski.
Radna Gabriela Przyczyna zwróciła uwagę, że w zmianach budżetowych nie widać zapisu, że
środki zarezerwowane na budowę pomnika wracają do budżetu gminy.
W wyniku dyskusji na temat pomników i miejsc pamięci komisja wypracowała następujący
wniosek: Komisja wnioskuje o zarezerwowanie w budżecie gminy na 2020 r. środków na konserwacje
i pielęgnacje miejsc pamięci i pomników znajdujących się na terenie gminy.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwonak
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu w/w uchwały oraz
przedstawiła autopoprawkę.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką z
wyłączeniem punktu dot. wydatków w Akwenie.
3) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w prowadzeniu
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna
i Południowa w Promnicach"
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska wyjaśniła (telefonicznie), że
zadanie zostanie wykonane do końca roku.
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Ad.3.
Kierownik Biura Rady i Sołectw Izabela Lesiecka poinformowała, że następne posiedzenie
komisji odbędzie się 25 września br. z powodu przesunięcia terminu sesji z 19 września na 26
września br. pozostałe posiedzenia komisji odbędą się zgodnie z harmonogramem.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak prosiła o zgłaszanie wniosków do budżetu na 2020 r.
drogą e-mailową. Do 15 września propozycje wniosków należy przekazać do Wójta.
Ad.4.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Anita Banaszak
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