
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Spraw Społecznych

BRM.KSS.0012.4.6.2013

Protokół nr 6/2013
Posiedzenie w dniu 20 sierpnia 2013 r. 
Obrady rozpoczęto 20 sierpnia 2013 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.

Obecni:

1. Zbigniew Adamczak
2. Ewa Buczyńska
3. Piotr Budziński
4. Barbara Kucharska
5. Teresa Rucińska

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Posiedzenie otworzył Z-ca Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych, radny Zbigniew 
Adamczak.

Na wstępie powitał radnych, gości, radną powiatu Agnieszkę Dolatę oraz pracowników Urzędu. 
Na podstawie załączonej do protokołu listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził, że Komisja 
Spraw Społecznych jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Początkowo 
nieobecny 1 członek Komisji, który doszedł w trakcie omawiania punku 2.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Zbigniew Adamczak odczytał porządek obrad, 
który został przyjęty bez uwag i stanowi załącznik nr 2. 

2. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku oraz wydatki z tym związane.

Powyższy temat zgodnie z załącznikiem nr 3 przedstawiła Dorota Zaremba - Kierownik Referatu 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Wyjaśnień udzielała również II Z-ca Burmistrza Agata 
Kubacka. 
Kierownik D.Zaremba poinformowała, że we wszystkich szkołach podstawowych, w klasach 
pierwszych trzeba było utworzyć o 1 oddział więcej. W klasach gimnazjalnych jest przeciętnie 24 
uczniów, tylko jednej klasie jest aż 30 uczniów, ale do tej klasy uczęszczają uczniowie, którzy 
mają nauczanie indywidualne. 
Z-ca Burmistrza A.Kubacka poinformowała, że cały czas trwają zapisy do klas pierwszych 
i zerowych w szkołach podstawowych i tak w Szkole nr 1 jest 6 klas zerowych. Natomiast 
w Szkole nr 5, gdzie 2 klasy zerowe zajęcia mają w gimnazjum w Zalasewie niezbędne będzie 
zatrudnienie dodatkowej pomocy - nauczyciela. 
Radna B.Kucharska zapytała czy z kadry nauczycielskiej, ktoś stracił pracę. 
Z-ca Burmistrza A.Kubacka odpowiedziała, że tylko ci nauczyciele, którzy mieli zatrudnienie na 
czas określony i umowa im się skończyła. 1 nauczyciel w Wierzonce również stracił pracę, 
w związku z likwidacją klasy obecnje klasy VI. Z-ca Burmistrza poinformowała, że do tej klasy 
uczęszczało 5 uczniów, którzy za zgodą rodziców będą uczęszczać do szkoły w Kobylnicy. 
Z-ca Przewodniczącego Z.Adamczak zapytał czy zmniejszyła się liczba pierwszych klas 
w gimnazjach.
Z-ca Burmistrza A. Kubacka odpowiedziała, że w każdym gimnazjum zmniejszyła się o 1 klasę.
Na tym dyskusję zakończono.

3. Wnioski do budżetu na 2014r.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Z.Adamczak poinformował członków Komisji, że do 30 września 
można składać wnioski do budżetu na 2014r. Wnioski można składać indywidualnie jak i poprzez 



komisję. 
Radna Barbara Kucharska zapytała czy wymagane jest opisanie przy wniosku o dofinansowaniu 
o potrzebach organizacji pozarządowych. 
II Z-ca Burmistrza A. Kubacka odpowiedziała, że wysokość środków zależy od decyzji radnych, 
ale władza wykonawcza będzie proponowała te same środki co w tym roku. Poinformowała, że 
niezbędne jest dokładne opisanie na jaki cel przeznaczone są te środki. 
Radna E. Buczyńska zapytała czy nie można wyremontować boiska w Wierzonce. 
Z-ca Burmistrza A.Kubacka odpowiedziała, że w miarę posiadanych środków będzie próbować 
wyremontować to boisko.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Z. Adamczak zapytał na jakim etapie jest budowa nowej szkoły 
w Zalasewie.
Dyrektor ds. Rozwoju Gminy Zbigniew Zastrożny odpowiedział, że gmina ma już pozwolenie na 
budowę, że walczą z biurem projektowym aby obniżyć koszty projektu. 
Radny Piotr Budziński zapytał czy będą ułatwienia na wjazd osób niepełnosprawnych do ratusza. 
Szczególnie chodzi mu o zrobienie drugich drzwi wejściowych rozsuwanych
Przewodnicząca Komisji T. Rucińska przypomniała, wniosek Komisji w spr. budowy palcu zabaw 
przy ul. Sienkiewicza w Swarzędzu. Zaproponowała aby ponowić ten wniosek, aby zabezpieczyć 
na ten cel środki na 2014r. 
Wniosek : Komisja Spraw Społecznych wnosi aby przy planowaniu budżetu na 2014 rok 
zabezpieczyć środki finansowe na postawienie placu zabaw przy bloku komunalnym, przy 
ul. Sienkiewicza w Swarzędzu. 
Głosowanie : za 5, przeciw : 0 wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków).

4. Omówienie materiałów sesyjnych.

a) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok  
2013.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Skarbnik Gminy Maciej Narłowski. 
Dyrektor Z.Zastrożny poinformował, że zrobiono przesunięcia w działach, ponieważ ma być 
zrobiona jeszcze w tym roku odnowa 2 budynków komunalnych w ramach zadania rewitalizacja 
Starówki. 
Głosowano w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
Głosowanie : za 5, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków komisji ).

b) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  
Swarzędz na lata 2013 - 2032.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Z-ca Skarbnika Gminy Karolina Dziekan.
Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2013 - 2032. 
Głosowanie : za 5, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków komisji ).

c) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania  
Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego  
Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania  
Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.

Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Mariusz Szrajbrowski - Kierownik Referatu 
Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy.

Głosowano w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 
maja 2012r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, 
wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat 
dodatkowych i sposobu ich pobierania.
Głosowanie : za 5, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków komisji ).



d) Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
z dotychczasowym najemcą nieruchomości.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Mariusz Szrajbrowski - Kierownik Referatu 
Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy.

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą nieruchomości.
Głosowanie : za 4, przeciw : 0 , wstrzymał się : 1 ( obecnych 5 członków komisji ).

e) Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z  
dotychczasowym najemcą lokalu.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Mariusz Szrajbrowski - Kierownik Referatu 
Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy. 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą lokalu.
Głosowanie : za 5, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków komisji ).

f) Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości. 
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Mariusz Szrajbrowski - Kierownik Referatu 
Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy.

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym 
użytkownikiem nieruchomości. 
Głosowanie : za 5, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków komisji ).

g) Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat
nieruchomości zabudowanych położonych w Paczkowie.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Mariusz Szrajbrowski - Kierownik Referatu
Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy.

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości
zabudowanych położonych w Paczkowie. 
Głosowanie : za 5, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków komisji ).

h) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 24 maja 2011r. w sprawie : ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez  
przedszkola publiczne na terenie Gminy Swarzędz.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Dorota Zaremba - Kierownik Referatu 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Głosowano w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 
maja 2011r. w sprawie : ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne na terenie Gminy Swarzędz.
Głosowanie : za 5, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków komisji ).

i) Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. 
Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Dorota Zaremba - Kierownik Referatu 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Głosowano w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. 
Głosowanie : za 5, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków komisji ).



j) Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień  
w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Mariola Józwiak - Dyrektor Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji.

Głosowano w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień w zakresie 
ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Głosowanie : za 5, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków komisji ).

k) Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie  
ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej  
w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna  
pow. zmiany ca. 40 ha).

Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Olga Motała pracownik Referatu Architektury 
i Urbanistyki.

Głosowano w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic 
Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej
w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna 
pow. zmiany ca. 40 ha). 
Głosowanie : za 5, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków komisji ).

l) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/350/2010 Rady Miejskiej w  
Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Paczkowa ( pow. ca. 353ha.)

Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Olga Motała - Inspekotr Referatu Architektury
i Urbanistyki.

Głosowano w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/350/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 
marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Paczkowa ( pow. ca. 353ha.).
Głosowanie : za 5, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków komisji ).

ł) Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej 
w Swarzędzu nr XLI/367/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. oraz przekazania skargi do  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Rita Świątek – pracownik Biura Radców 
Prawnych Urzędu.

Głosowano w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu 
nr XLI/367/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu.
Głosowanie : za 3, przeciw : 0 , wstrzymało się : 2 ( obecnych 5 członków komisji ).

5. Sprawy bieżące.

II Z- ca Burmistrza Agata Kubacka poinformowała, że od 1 września będzie nowy dyrektor 
w szkole podstawowej w Kobylnicy, będzie nim Anna Bestyńska. 

Radna B.Kucharska w sprawie śmieci stwierdziła, że za rzadko wywożone są segregowane śmieci 



z osiedli swarzędzkich. 
Radna E. Buczyńska zapytała jak ocenia kuratorium nasze szkoły. 

Z-ca Burmistrza A.Kubacka odpowiedziała, że ostatnio była przeprowadzana ewaluacja szkół przez 
kuratorium dotyczy to szkół wiejskich w Paczkowie, w Kobylnicy oraz w Wierzonce. 
Poinformowała, że oceniono je dobrze.
Radna B. Kucharska stwierdziła, że zarówno kuratorium jak i rodzice ocenili bardzo dobrze 
dyrektorów szkół w Paczkowie i w Kobylnicy. Radna zapytała dlaczego ocena dyrektora szkoły
w Kobylnicy jest tylko dobra jeśli ocena kuratora jest bardzo dobra. 
Z-ca Burmistrza A.Kubacka odpowiedziała, że ocena składa się z kilku punktów, gdzie jednym z 
kryteriów jest ocena kuratorium. 
Radna E. Buczyńska zaproponowała aby zweryfikować terminarz wywozu śmieci segregowanych 
na osiedlach swarzędzkich. 
Radna B.Kucharska zaproponowała następujący wniosek :
Komisja Spraw Społecznych wnosi by zwiększyć częstotliwość wywozu śmieci segregowanych 
na osiedlach mieszkaniowych w Swarzędzu. 
Głosowanie nad wnioskiem : za 4, przeciw : 0, wstrzymało się : 0 (obecnych 4 członków 
komisji).

6. Zakończenie.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Zbigniew Adamczak zakończył posiedzenie Komisji. 

 

Z-ca Przewodniczącej
Komisji Spraw Społecznych

Zbigniew Adamczak 

Przygotował(a): Biuro Rady 

Inspektor Aldona Rębacz

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


