BR.0012.3.2.2019

Protokół nr 6/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięło 7 członków komisji zgodnie z listą obecności oraz:
- Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser
- Sekretarz Joanna Kowalczyk Chudy
- Skarbnik Radosława Wiśniewska
- Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń komisji.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Informacja na temat stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca komisji
Anita Banaszak. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokoły z dwóch ostatnich
posiedzeń komisji.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkami obrad XI i XII sesji Rady Gminy Czerwonak, które
odbędą się 19 czerwca 2019 r.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
1) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 r.
Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że są przygotowywane autopoprawki do
zmian budżetowych, które będą dotyczyły: zwiększenia wydatków na wypłaty dotacji do przedszkoli;
przesunięcia środków między paragrafami na wniosek SAPO oraz zmiany dot. ZIT, które uzasadni
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska. Skarbnik
poinformowała, że wszystkie autopoprawki otrzymają radni drogą elektroniczną zaraz po ich
opracowaniu. W razie pytań Skarbnik prosiła o kontakt telefoniczny i jeśli będzie taka potrzeba
wówczas na kilka minut przed sesją wyjaśni wszystkie wątpliwości na dodatkowym posiedzeniu
komisji.
Następnie Skarbnik dokonała uzasadnienia projektu w/w uchwały.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
uzasadniła zmiany budżetowe zawarte w projekcie uchwały dot. ZIT: przeniesienie środków
z zadania podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom na zakup autobusów niskoemisyjnych;
przeniesienie środków na realizację zadań dotyczących promocji (30 000 zł). Następnie kierownik
omówiła zmiany budżetowe, które zostaną zawarte w autopoprawce tzn. zmiany dot. ZIT: rozbudowa
systemu tras rowerowych - budowa ścieżek pieszo-rowerowych zadanie realizowane razem z gminą
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Murowana Gośliną oraz zmiany dot. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
utworzenie nowego zadania „Projekty nowych przystanków autobusowych” (za 25 000 zł zostanie
zaprojektowanych około 4 przystanków); utworzenie nowego zadania „Koncepcja zagospodarowania
nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku” i zabezpieczenie na to zadanie środków
w kwocie 30.000,00 zł; przeniesienie środków między działami i rozdziałami w kwocie 100.000,00 zł
na zadanie „Utwardzenie alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku”.
Radna Helena Stachowiak wnioskowała o przycięcie krzewów na ul. Swarzędzkiej i Kościelnej
w Kicinie.
Komisja zgłosił problem związany z wykaszaniem na terenie gminy.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
poinformowała, że z wykaszaniem jest problem, gdyż na 2019 r. w budżecie na to zadanie
zabezpieczono za mało środków.
Komisja zwróciła uwagę na pkt dot. wprowadzenia nowego zadania „Modernizacja placu zabaw
przy DK Kogucik w Potaszach” - na 2019 r. zabezpiecza się środki w kwocie 100.000,00 zł, z uwagi
na zły stan techniczny urządzeń i ogrodzenia. Zauważono, że dopiero wpłynął wniosek i już proponuje
się wprowadzić zadanie do budżetu ponadto nie jest znany zakres prac. Przypomniano, że na
poprzednim posiedzeniu komisji zapoznano się z wnioskiem sołtysa Sołectwa Bolechówko i Komisja
zwróciła się z pismem do Wójta i do sołtysa, aby sołectwo złożyło wniosek do budżetu
obywatelskiego lub wniosek do budżetu gminy na 2020 r. Ponadto komisja zwróciła się do Wójta z
prośbą, aby w miarę możliwości budżetowych, w tym roku wymienić urządzenia, które zagrażają
bezpieczeństwu dzieci.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser powiedział, że projekt obejmuje całość zadania
zwrócił uwagę, że oprócz wymiany urządzeń zaplanowano wymianę ogrodzenia. Ze względu na zły
stan techniczny urządzeń projekt zakłada wymianę wszystkich urządzeń na placu zabaw.
Sekretarz Joanna Kowalczyk Chudy poinformowała, że w ubiegłym roku złożono wniosek do
budżetu obywatelskiego o modernizację placu zabaw w Potaszach ale projekt nie uzyskał wymaganej
ilości głosów.
Radna Helena Stachowiak powiedziała, ze inne sołectwa wnioskowały o budowę lub
modernizację placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego, poinformowała, że plac zabaw
w Kicinie był budowany w ramach budżetu obywatelskiego i jest jeszcze nie skończony, brakuje
20 000 zł na jego doposażenie.
Komisja zdecydowała o umniejszeniu kwoty 20 000 zł na zadaniu „Modernizacja placu
zabaw przy DK Kogucik w Potaszach” i przeznaczenie jej na doposażenie placu zabaw w Kicinie.
Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że jeśli znajdą się środki na modernizację
w/w placu zabaw wówczas nie trzeba będzie ściągać środków z modernizacji placu zabaw
w Potaszach.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały z poprawką dotyczącą
przeznaczenia 20 000 zł na doposażenie placu zabaw w Kicinie.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czerwonak
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu w/w uchwały.
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser wyjaśnił zmianę dot. zadania „Kładka pieszorowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
3) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości od PKP S.A.

2

Kierownik Wydziału Gospodarowania Majątkiem Michał Witkowski dokonał uzasadnienia
projektu w/w uchwały.
Ad.3
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zapytała członków komisji jak często chcą
otrzymywać informacje na temat stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem
zewnętrznym. Przypomniała, że na wniosek radnego Jacka Sommerfelda (radny nie jest już członkiem
komisji), komisja ustaliła i zapisała w planie pracy, że w/w informacje będzie otrzymywać na każdym
posiedzeniu komisji.
Ostatecznie Komisja ustaliła, że w/w informacje chce otrzymywać drogą elektroniczną raz na
kwartał czyli następne we wrześniu.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
udzieliła informacji na temat stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym:
- dworzec w Bolechowie – gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 017 000 zł,
zgodnie z kosztorysem inwestorskim gmina musi dołożyć kwotę około 3 000 000 zł, środki są
zabezpieczone w budżecie. Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego środki zostały przesunięte na kolejne
lata. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach – otwarto oferty I części projektu czyli budowa miejsc
parkingowych przy targowisku, w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa. Przygotowywana
jest II cześć projektu na rewitalizację parku Jana Pawła II. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone
postępowanie przetargowe, termin realizacji tej części zadania mija w przyszłym roku. Na zapytanie
radnego Sławomira Olejniczaka kierownik odpowiedziała, że dofinansowanie nie obejmuje
rewitalizacji targowiska, jeśli będzie ogłoszony konkurs to gmina na pewno wystąpi o w/w
dofinansowanie,
- budowa ścieżek pieszo-rowerowych - zadanie jest realizowane razem z gminą Murowana
Goślina, termin realizacji przesunięto na 2021 r. po przyjęciu tej zmiany przez Rade Gminy (zadanie
w autopoprawce do zmian budżetowych) zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Ścieżka na
terenie gminy będzie biegła od Owińsk do Bolechowa, kwota dofinansowania to ponad 3000 000 zł,
- węzeł przesiadkowy Bolechowo – w ubiegłym roku wybudowano ścieżkę rowerową
do drogi wojewódzkiej, a koło dworca wybudowano miejsca parkingowe, jest już system informacji
pasażerskiej, obecnie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na ITS, trwają prace projektowe. Na
promocję podpisano umowę w ubiegłym roku;
- węzeł przesiadkowy Owińska – największa inwestycja to ul. Lipowa, wykonawca zaczyna
realizację drugiego odcinka, zakończenie inwestycji planowane jest jesienią; wybudowano dwa
chodniki z oświetleniem; w ramach bezpiecznego przejścia przez tory wykonano I część zadania,
całość powinna zakończyć się jesienią. Realizacja ITS została zakończona w ubiegłym roku. W tym
roku zostanie wykonana mała architektura i monitoring,;
- węzeł przesiadkowy Owińska i węzeł przesiadkowy Czerwonak – zostaną zakupione 3
autobusy niskoemisyjne;
- węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle – uzyskano pozwolenie na budowę parkingu,
rozpoczynają się prace. Parking ma być wykonany do końca grudnia; ITS będzie zrealizowany
jesienią; działania promocyjne przez dwa lata nie były wykonywane, przetarg został już ogłoszony;
monitoring zostanie wykonany w ramach ogólnego przetargu na wszystkie 4 węzły oraz na stację
monitoringu w Straży Gminnej;
- węzeł przesiadkowy Czerwonak – ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Szkolnej została
wybudowana w między czasie rozpoczęto inwestycję na łączniku (ul. św. Wojciecha), gdzie
zaprojektowano rondo, które w projekcie było tak zlokalizowane, że kawałek ścieżki musi ulec
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likwidacji na rzecz ronda. W związku z w/w problemami refundacje zostały wstrzymane, zwrot
kosztów z Urzędu Marszałkowskiego może nastąpić dopiero jesienią ze względu na odbiór prac na ul.
św. Wojciecha. W związku ze zmianą przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej z Czerwonaka
do Miękowa, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich trwają prace nad zmianą dokumentacji
przetargowej. W związku z tym gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę terminu
i otrzymała zgodę do 2020 r.; umowa na działania promocyjne została podpisana w 2017 r. i wszystko
jest realizowane w terminie; ITS już działa,
Radna Gabriela Przyczyna zapytała kiedy zostanie wykonane oświetlenie chodnika
z Karolina do os. Leśnego (ul. Kanałowa).
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zgłosiła problem z oświetleniem fotowoltaicznym
w Czerwonaku niedaleko Urzędu Gminy(mrugające) oraz z lampami przy placu zabaw na Zdrojach,
lampy często przepalają się.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
odpowiedziała:
-wykonanie oświetlenia chodnika - postępowania przetargowe wykonywane są
systematycznie, nie wie kiedy będzie wykonane, postara się przed zimą
- uwagi przewodniczącej komisji – kierownik zapisała zgłoszone uwagi
Ad.4.
Skarbnik Radosława Wiśniewska na podstawie prezentacji omówiła wykonanie budżetu
za 2018 r. oraz przedstawiła sprawozdania finansowe.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2018 r.
Ad.5
Komisja otrzymała następującą korespondencję:
1) Wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej o nowy budynek dla biblioteki w
Czerwonaku - komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek i przychyliła się do zaproponowanego
rozwiązania, aby zmodyfikować założenia projektowe budowy nowego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwonaku w celu umiejscowienia w tym punkcie biblioteki, a dla zaplanowanych tam
pomieszczeń na salki rehabilitacyjne znaleźć inne miejsce np. w nowym Centrum Zdrowia.
Jednocześnie komisja zaproponowała, aby nie likwidować obecnego punktu bibliotecznego
znajdującego się na os. Przylesie.
2) Wnioski o przyznanie nagród „Zasłużony dla Gminy Czerwonak” – komisja pozytywnie
zaopiniowała przyznanie nagród „Zasłużony dla Gminy czerwonak” p. Andrzejowi
Moczulskiemu oraz pośmiertnie p. Antoniemu Głowackiemu;
3) Pismo mieszkańców Owińsk w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na Szkołę
Podstawową w Owińskach dot. utrzymania w Szkole Podstawowej oddziału przedszkolnego oraz
umożliwienie w nim nauki również dzieciom pięcioletnim – komisja przekazała pismo do rozpatrzenia
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej;
4) Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej w związku z wnioskiem p.
Marka Pietrzyńskiego dot. przyznania dodatkowych świadczeń osobom niepełnosprawnym,
niezdolnym do samodzielnej egzystencji;
5) Pismo p. Rafała Machińskiego w sprawie rozważenia możliwości wsparcia gospodarstw
domowych rodzin wielodzietnych w celu zminimalizowania skutków podwyżki stawek opłat
za wywóz odpadów komunalnych – kierownik Biura Rady i Sołectw Izabela Lesiecka poinformowała,
że w związku z licznym zapytaniami w sprawie podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi, Przewodniczący Rady wprowadził do porządku obrad najbliższej sesji pkt „Informacja
na temat podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Ad.6.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Anita Banaszak
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