BR.0012.3.2.2019
Protokół nr 1/19
posiedzenia komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy Czerwonak
które odbyło się 16 stycznia 2019 r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z listą obecności oraz:
- Skarbnik Radosława Wiśniewska
- Radca prawny Elżbieta Celichowska
- Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
- Kierownik Wydziału Gospodarowania Majątkiem Michał Witkowski
- Pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Alicja Wawrzyniak
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie zebranych.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Plan pracy na 2019 r.
4. Sprawy bieżące
Ad.1)
Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonała Przewodnicząca komisji Anita
Banaszak. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń.
Ad.2)
Komisja przeanalizowała następujące projekty uchwał:
- w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji
pn.: "Nie ma przyszłości bez elektromobilności" w ramach naboru w programie priorytetowym nr 3.4
"Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny".
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
dokonała uzasadnienia projektu w/w uchwały. Wyjaśniła, że w celu złożenia przez Gminę Czerwonak
wniosku o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia konieczne jest upoważnienie udzielone przez Radę
Gminy. Podkreśliła, że jest to dofinansowanie krajowe, nie unijne. W tym roku planuje się wykonanie
strategii rozwoju elektromobilności. Odpowiadając na pytanie radnego Jacka Sommerfelda
poinformowała, że największą ilość punktów można uzyskać, jeśli na etapie składania wniosku
o dofinansowanie przewidzi się okres finansowania powyżej 15 lat.
Radny Jacek Sommerfeld zapytał, na jakim etapie jest dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego na rozpoczęte już projekty oraz jak wygląda rozliczenie dotychczasowych etapów,
które zostały już zakończone.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
wyjaśniła, że termin zakończenia wszystkich rozpoczętych projektów jest do końca listopada.
Zeszłoroczne inwestycje zostały rozliczone na papierze, a teraz gmina czeka na ostateczne rozliczenie
przez Urząd Marszałkowski. Na dzień dzisiejszy jest jedno zagrożenie tzn. do dnia dzisiejszego nie
został ogłoszony przetarg na promocję Czerwonak-Osiedle. Osoby, które tym się zajmowały
w poprzedniej kadencji nie zdążyły tego zrobić, poza tym większych zagrożeń nie widzi.
Radna Helena Stachowiak zapytała, czy z ochrony środowiska nie ma żadnych programów,
z których gmina mogłaby korzystać.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska
poinformowała, że był ogłoszony konkurs na dofinansowanie w ramach ochrony środowiska. Gmina
złożyła wniosek na oczyszczanie i rekultywację stawu w Kicinie (koszt około 400 000 zł), ale okazało
się, że było to tylko w formie pożyczki (około 160-180 tys. zł) resztę trzeba było pokryć z budżetu
gminy. W związku z tym odstąpiono od projektu,

- w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023.
Radny Jacek Sommerfeld zapytał, w jakiej wysokości gmina otrzyma dotacje na dożywianie
na 2019 r. czy kwota jest na tym samym poziomie jak w latach poprzednich.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że środki na dożywianie dzieci zostały
wprowadzone do projektu budżetu na podstawie wniosków złożonych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czerwonaku. Skarbnik sprawdzi, czy kwota dotacji jest na tym samym poziomie jak
w latach poprzednich.
Ad.3)
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak odczytała plan pracy komisji, jaki obowiązywał w 2018r.
Radny Jacek Sommerfeld wnioskował, aby na każdej komisji Budżetu i Finansów radni otrzymali
informacje na temat stanu realizacji projektu, który jest związanym z dofinansowaniem zewnętrznym.
Radny Sławomir Olejniczak zaproponował, aby komisja monitorowała realizacje zadań w ramach
Budżetu Obywatelskiego.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak prosiła, aby ewentualne propozycje do planu pracy
zgłaszać do Biura Rady i Sołectw.
Komisja zdecydowała, aby w planie pracy zawrzeć punkty z ubiegłorocznego planu pracy oraz
propozycje w/w radnych.
Poniżej wstępnie ustalony plan pracy na 2019 r.:
1. Monitorowanie realizacji inwestycji objętych uchwałą budżetową na 2019 r.
2. Opiniowanie bieżących wniosków, zmian do budżetu oraz opiniowanie projektów uchwał
sesyjnych.
3. Ocena zaawansowania przetargów na 2019 r. – oszczędności poprzetargowych lub braku
finansów.
4. Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym
(informacja udzielana radnym na każdym posiedzeniu komisji).
5. Monitorowanie realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.
6. Ocena wykonania budżetu za 2018 r. oraz wykorzystania środków niewygasających.
Sporządzenie stosownej opinii.
7. Analiza i ocena procesów windykacyjnych.
8. Ocena i analiza wykonania budżetu z I półrocze 2019 r.
9. Analiza i opiniowanie wniosków skierowanych do budżetu na 2020 r.
10. Analiza i opiniowanie projektu budżetu na 2020 r.
11. Monitorowanie wydatkowania wolnych środków na zaplanowane inwestycje i ustawowe
zadania gminy.
12. Analiza wykonania dochodów wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za I
półrocze oraz dochodów z tytułu odsetek i dochodów majątkowych.
Ad.4)
Komisja zapoznała się z korespondencją, która wpłynęła na posiedzenie komisji:
- pismem Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Czerwonak poprzedniej
kadencji w związku z korespondencją firmy INEA S. A. dot. rozważenia możliwości obniżenia opłaty
za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogi gminnej do 5,00 zł.
Radca prawny Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych ustala Rada Gminy. Ze względu na przedmiot ustawa dopuszcza możliwość zróżnicowania
stawki.
Wyjaśnień udzielił Kierownik Wydziału Gospodarowania Majątkiem Michał Witkowski.

Zdaniem pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Alicji Wawrzyniak
stawki nie można różnicować, jeśli Rada Gminy podejmie decyzje o obniżeniu opłat to trzeba będzie
obniżyć dla wszystkich sieci.
Radca prawny Elżbieta Celichowska poinformowała, że zgodnie z ustawą przy ustalaniu stawki
opłaty za zajęcie pasa drogowego uwzględnia się rodzaj tego zajęcia oraz rodzaj umieszczanego
urządzenia. Obiecała sprawdzić orzeczenia, czy można różnicować opłaty np. inne dla sieci
telekomunikacyjnej inne dla wodociągów itd.
W związku z powyższym Komisja postanowiła zwrócić się z prośbą do Wójta o opinię prawną dot.
możliwości obniżenia stawek opłat tylko dla urządzeń telekomunikacyjnych.
- pismem Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Czerwonak na rok 2019 w wysokości
100 000 zł na wykonanie projektu parkanu oraz sfinansowanie nowego opłotowania wokół Szkoły
Podstawowej w Kicinie.
Radny Jacek Sommerfeld powiedział, że dyrektor powinien złożyć taki wniosek, a on zwrócił
środki do budżetu w wysokości 25 000 zł.
Komisja po zapoznaniu się z pismem Stowarzyszenia, stanowiskiem Komisji Budżetu
i Finansów poprzedniej kadencji oraz rozpoznaniu sytuacji budżetowej stwierdziła, że środki na w/w
zadania nie zostały ujęte w projekcie budżetu, ani nie wprowadzono ich ostatecznie do budżetu
na 2019 r. ze względu na ograniczenia budżetowe. Ostatecznie w budżecie na 2019 zabezpieczono
środki na wymianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kicinie (40 000
zł) oraz wymianę nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kicinie (54 600 zł).
Komisja zwróciła uwagę, że z w/w wnioskiem do budżetu na 2020 r. powinien zwrócić się dyrektor
szkoły lub Stowarzyszenie po uzyskaniu opinii od dyrektora szkoły.
- pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w Koziegłowach w sprawie przejęcia przez gminę
monitoringu osiedlowego funkcjonującego dotychczas w zasobach spółdzielczych.
Radny Grzegorz Parszuto wyjaśnił, że sprawą zajmuje się Komendant Straży Gminnej, który
wystosował pismo do Spółdzielni z prośbą o przesłanie specyfikacji sprzętu, który chcieliby
przekazać.
- pismem pracowników Gminnego Przedszkola w Owińskach w sprawie wzrostu płac
pracowników obsługi i administracji Gminnego Przedszkola w Owińskach. Komisja poparła
stanowisko podjęte przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, która uznała
wniosek za zasadny i wypracowała następujące stanowisko:
„ W związku z tym, iż dokonanie podwyżek w ramach przyjętego na 2019 r. budżetu jest
niemożliwe, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej postanowiła zająć się
przedmiotową sprawą podczas przygotowywania budżetu na 2020 r. Jednocześnie Komisja stwierdziła
zasadność podniesienia wynagrodzeń pracownikom obsługowym i administracyjnym wszystkich
przedszkoli i szkół gminnych.”.
Radny Jacek Sommerfeld poinformował, że w Ministerstwie Oświaty toczą się rozmowy
na temat podwyżek dla pracowników oświaty, w związku z tym zasadne jest wstrzymanie się
z konkretnymi decyzjami.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Przewodnicząca komisji
Anita Banaszak

