BR.0012.3.2.2019

Protokół nr 2/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się w dniu 20 lutego 2019 r.
W posiedzeniu udział wzięło 7 członków komisji, a także Skarbnik Radosława Wiśniewska, kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska, kierownik Wydzialu
Infrastruktury Agnieszka Staniewska i kierownik Centrum Kultury i Rekreacji Agata Kuszyńska.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 16 stycznia
2019 r.
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 ze styczniowego
posiedzenia komisji.
Ad.2)
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad VI sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbędzie
się 21 lutego 2019 r.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
1. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 r.
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu w/w uchwały.
Na zapytania radnych wyjaśnień udzielili:
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
omówiła tematy dot.:
- pokrycia roszczeń w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobom uprawnionym
wyrokiem sądu;
- przeniesienia środków w kwocie 3.600,00 zł pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem
na organizację pchlich targów na terenie targowiska w Koziegłowach.
Radny Jacek Sommerfeld:
- zapytał o kwotę 80.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Budowa infrastruktury kąpieliska
Akwen Tropicana” z przeznaczeniem na zakup i montaż domku kasowego, doprowadzenie mediów,
zakup wyposażenia, bar oraz opłacenie ratowników;
- zapytał o zwiększenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji
i Program Funkcjonalno Użytkowy budynku przychodni wraz z zagospodarowaniem terenu;
- prosił o podanie jakie były kwoty w latach 2017 i 2018 na utrzymanie dróg, dlaczego teraz musimy
je zwiększać.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska:
- utrzymanie dróg - wyjaśniła, że dużo pozycji w budżecie na 2019 r. było niedoszacowanych,
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- sołeckie pogotowie czystości – razem z sołtysami uzgodniono na jakie pozycje zostaną przeznaczone
środki np. Sołectwo Miękowo zgłosiło zapotrzebowanie zakup ławek, koszy na śmieci, czyszczenie
i naprawę tablic ogłoszeniowych. Niektóre sołectwa nie wskazały potrzeb wówczas te środki zostały
wprowadzone na zieleń.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak wyjaśniła, że zmienił się sposób wydatkowania
środków sołeckich w ramach pogotowia czystości. Wcześniej płacono za gotowość, nie wszystkie
sołectwa wykorzystywały środki, była to niegospodarne.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że sołtysi i przewodniczący zarządów sami
decydowali, czy środki zostają do ich dyspozycji, czy są przekazywane do Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Radny Jacek Sommerfeld uważa, że idea pogotowia czystości realizowana w ten sposób
umiera. Zawnioskował, aby w gminie powołać zespół ludzi odpowiedzialnych za działanie pogotowia
czystości.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak poparła pomysł. Uważa, że w gminie należy powołać
zespół, który będzie odpowiedzialny za realizację pogotowia czystości, a nie przerzucać
odpowiedzialność na sołtysów jak było do tej pory.
Kierownik Centrum Kultury i Rekreacji Agata Kuszyńska wyjaśniła zmianę budżetową dot.
zadania CRKF „Akwen” tzn. 80.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Budowa infrastruktury
kąpieliska Akwen Tropicana” z przeznaczeniem na zakup i montaż domku kasowego, doprowadzenie
mediów, zakup wyposażenia, bar oraz opłacenie ratowników. Poinformowała, że w tym roku Akwen
musiał rozebrać domki, które stały na terenie kąpieliska Tropicana. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego z 2002 r. domki były stawiane na zgłoszenie. Starostwo po
zakończonym sezonie domagało się, aby domki rozebrać, w związku z tym zostały zdemontowane.
W maju 2018 r. został uchwalony mpzp, który całkowicie zakazał jakiejkolwiek budowy na terenie
Tropicany. W związku z tym w trybie pilnym jest opracowywana uchwała, która obecnie jest na etapie
konsultacji. Prawdopodobnie w maju zostanie uchwalony plan na podstawie którego będzie można
uzyskać pozwolenia i postawić na tym terenie zabudowę, wówczas domki nie będą demontowane.
Poza tym domki, które stały dotychczas są mocno zdewastowane. W związku z powyższym planuje
się zakup 2 domków z całkowitym wyposażeniem za kwotę 32 000 zł (domek kasowy i dla
ratowników), planuje się zaadoptować istniejącą wiatę na barek. Oprócz zakupu dwóch domków za
kwotę 80 000 zł zostaną wykonane następujące zadania: przeniesienie i dostosowanie wiaty na barek,
podbudowa pod domki, montaż instalacji wodnej, kanalizacyjnej. Itd.
Radny Jacek Sommerfeld zapytał o możliwość wykorzystania budynku znajdującego się przy
bramie kąpieliska.
Kierownik Centrum Kultury i Rekreacji Agata Kuszyńska wskazała na problemy związane
z wykorzystaniem tego budynku.
Komisja prosiła o przygotowanie odpowiedzi na sesję, czy jest możliwość przeniesienia
i wykorzystania domków, które znajdują się na Tropicanie oraz czy są drewniane, czy murowane. W
związku z tym komisja wyłączyła ten punkt z głosowania.
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska udzieliła wyjaśnień dot.
zwiększenia wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji i Programu
Funkcjonalno Użytkowego budynku przychodni wraz z zagospodarowaniem terenu. Poinformowała,
że środki są przeznaczone na wykonanie koncepcji oraz program funkcjonalno użytkowy budynku
przychodni o powierzchni 2000-2500 m2. Lokalizacji jest kilka, obecnie szuka się terenu, którego
gmina jest właścicielem, aby zminimalizować koszty.
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Radny Jacek Sommerfeld zapytał kto jest pomysłodawcą utworzenia nowego zadania pn.
„Koncepcja budowy drogi gminnej łączącej miejscowość Koziegłowy z miejscowością Janikowo” –
20.000,00 zł. Ponadto zapytał, czy są prowadzone rozmowy z sąsiednimi gminami. Poinformował, że
Prezydent Poznania nie jest zainteresowany tym połączeniem poza tym to rozwiązanie jest bardzo
kosztowne (wykupy gruntów). Zawnioskował o wyłączenie punktu z głosowania.
Radny Sławomir Olejniczak poinformował, że temat był omawiany na posiedzeniu Komisji
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, na której przedstawiono trzy propozycje przebiegu drogi.
Podkreślił, że droga nie będzie dla mieszkańców Koziegłów, ale dla funkcjonujących tam firm,
dlatego powinny one partycypować w kosztach.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały z wyłączeniem dwóch
punktów: Koncepcji budowy drogi gminnej łączącej miejscowość Koziegłowy z miejscowością
Janikowo oraz Budowy infrastruktury kąpieliska Akwen Tropicana z przeznaczeniem na zakup
i montaż domku kasowego, doprowadzenie mediów, zakup wyposażenia, bar oraz opłacenie
ratowników.
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonak
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu w/w uchwały.
Radny Sławomir Olejniczak:
- zwrócił uwagę na błąd w za łączniku nr 2 dot. skateparku - błędnie podano łączną kwotę nakładów
1 500 000,00 zł a powinno być 1 300 000,00 zł.
- zapytał o najkorzystniejszą ofertę dot. skateparku, która opiewała na kwotę 1247 000,00 zł,
a w projekcie uchwały jest 1299 016,00 zł
Kierownik Wydziału Infrastruktury Agnieszka Staniewska odpowiedziała, że oprócz realizacji
inwestycji są dodatkowe koszty tzn. nadzór budowlany oraz nadzór autorski.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz z poprawką.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu w/w uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
4. Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Wójta
Gminy Czerwonak w spółkach prawa handlowego
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
dokonała uzasadnienia projektu w/w uchwały.
Radny Sławomir Olejniczak przedstawił stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej, która zaproponowała, aby wprowadzić ograniczenie do 100 000 zł netto dla Wójta
przy wnoszeniu do spółek wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci składników mienia gminy,
które zgodnie z przepisami prawa mogą stanowić wkład niepieniężny.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
wyjaśniła, że środki są zabezpieczone w budżecie, zwróciła uwagę, że jeśli Rada Gminy wprowadzi
to ograniczenie to będzie problem z rozliczeniem środków zewnętrznych.
W związku z wątpliwościami dot. projektu w/w uchwały komisja nie wyraziła opinii, zwróciła
się z prośbą o doprecyzowanie projektu uchwały.
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5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w prowadzeniu
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407 na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt
w Klinach”
Komisja nie miała uwag do projektu uchwały.
6. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w
Owińskach na realizację zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych budynku zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach
Komisja nie miała uwag do projektu uchwały.
7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Kicinie
na realizację zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
budynku zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Kicinie
Komisja nie miała uwag do projektu uchwały.
8. Uchwała w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Komisja nie miała uwag do projektu uchwały.
9. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
Komisja zaproponowała kandydaturę radnej Heleny Stachowiak.
Ad.3)
Komisja zapoznała się z następującą korespondencją:
- pismem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z 29 stycznia
2019 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Międzygminnego „GOAP”,
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
Grzegorz Parszuto poinformował, że komisja nie wniosła uwag do projektu statutu Związku
Międzygminnego.
- notatką prawną radcy prawnego Elżbiety Celichowskiej w sprawie możliwości obniżenia opłaty za
umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogi gminnej. W związku z otrzymaną opinią
przewodnicząca komisji poinformowała, że wystąpiła do Wójta z prośbą o przedstawienie stanowiska
w tej sprawie.
- pismem pracowników Gminnego Przedszkola w Owińskach w sprawie wzrostu płac pracowników
obsługi i administracji Gminnego Przedszkola w Owińskach (ponowne pismo pracowników
w związku z udzieloną odpowiedzią),
- pismem mieszkańców ul. Północnej w Promnicach w sprawie budowy drogi,
- pismem radnej Edyty Godawy w sprawie utwardzenia ul. Północnej w Promnicach. Radna Edyta
Godawa odniosła się też do pisma mieszkańców. Poinformowała, że odbyło się spotkanie
z mieszkańcami w/w ulicy, którzy nie wierzą, że do 2028 r. droga będzie wybudowana. W związku
z tym wniesiono pozew zbiorowy. W związku z bardzo złym stanem nawierzchni radna złożyła
wniosek do Wójta o utwardzenie ul. Północnej. Podkreśliła, że jest to droga główna w Promnicach
i jest nieprzejezdna.
Komisja zwróciła uwagę, że zgodnie z planem pracy na 2019 r. na każde posiedzenie komisja
powinna otrzymać informację na temat stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem
zewnętrznym. W związku z tym poproszono, aby na następne posiedzenie przygotować ogólne dane
typu wartość projektu, kwotę dofinansowania, termin realizacji.
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Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
poinformowała, że przesuwany jest węzeł Czerwonak na przyszły rok z powodu realizacji ścieżki
w Miękowie.
Ad.4)
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Anita Banaszak

5

