
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Spraw Społecznych

BRM.KSS.0012.4.7.2013 

Protokół nr 7/2013
Posiedzenie w dniu 17 września 2013 r.
Obrady rozpoczęto 17 września 2013r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:43 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 otworzyła Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, radna Teresa Rucińska. Na 
wstępie powitała radnych, gości oraz pracowników Urzędu. Na podstawie załączonej do protokołu 
listy obecności (załącznik nr 1) stwierdziła, że Komisja Spraw Społecznych jest władna do 
podejmowania prawomocnych wniosków, wszyscy obecni. Przewodnicząca Komisji Spraw 
Społecznych Teresa Rucińska odczytała porządek obrad, który został przyjęty bez uwag i stanowi 
załącznik nr 2. 

2.   Opieka społeczna - analiza sytuacji, główne kierunki działań, potrzeby.  

Powyższy temat zgodnie z załącznikiem nr 3 przedstawiła Dyrektor Opieki Społecznej w 
Swarzędzu Anna Renda.
Radna Barbara Kucharska powiedziała, że prowadząc Warsztat Terapii Zajęciowej również 
stwierdza, że zarobki pracowników - kadry są niskie i dlatego wartościowi ludzie odchodzą z t ej 
pracy. Poinformowała, że od lat stara się aby pomieszczenia na ten warsztat poszerzyć, ponieważ 
ludzie niepełnosprawni czekają w kolejce na zajęcia. Uważa, że powinno podpisać się jakąś 
umowę czy z gminą, czy ze Starostwem czy też OPS aby utworzyć kolejny ośrodek, który nie 
musi być pod kuratelą Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski SPDST. 
Dyrektor A.Renda stwierdziła, że lepiej jest inwestować środki w ludzi na początku ich drogi, bo 
to procentuje na starość. Poinformowała, że za dużo zadań w tym zakresie scedowano na rzecz 
gminy, ale nie idą za tym środki. Brak jest mieszkań dla osób niepełnosprawnych, gdzie 
zapewniona byłaby opieka całodobowa opieka. Poinformowała, że nasza gmina nie uzyskała 
budynków np. po likwidacji mienia wojskowego, budynków po sądach, prokuratorach, po 
szkołach itp. 
Radna B. Kucharska dopowiedziała, że coraz częściej spotyka się z osobami, które coraz częściej 
się zapominają, jest to tzw. początek choroby Alzheimera. 
Dyrektor Renda powiedziała, że coraz więcej uaktywnia się chorób cywilizacyjnych i z tymi 
chorobami opiekunowie zwracają się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Radna B. Kucharska poinformowała, że niezbędne jest stworzenie Dziennego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
Dyrektor Renda stwierdziła, że gminy „obdarowano” licznymi zadaniami, ale za tym nie poszły 
i nie idą środki finansowe i dlatego radni muszą wybierać co jest niezbędne dla gminy. 
Radna E.Buczyńska zapytała jaka jest perspektywa przeniesienia OPS. 
Skarbnik M.Narłowski odpowiedział, że perspektywy jakieś są, np. budynek po przychodni na os. 
Kościuszkowców. 
Dyrektor Renda odpowiedziała, że budynek po przychodni w całości nie rozwiąże problemu bo 
tam jest zbyt mała powierzchnia.



3. 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, zgodnie 
z treścią projektu i uzasadnieniem. 
Głosowano w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0

b) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Swarzędz na lata 2013 - 2032.
Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Z-ca Skarbnika Gminy - Karolina Dziekan. 
Wyjaśnień w sprawie inwestycji przedstawił Dyrektor d/s Rozwoju Gminy Zbigniew Zastrożny.
Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na
lata 2013 – 2032.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0

c. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na 
zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.
Powyższy projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Komisji Teresa Rucińska.
Głosowano w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu 
medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0



d. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa  
Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Mariusz Szrajbrowski - Kierownik Referatu 
Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy.
Głosowano w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na 
zadanie z zakresu kultury.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0

e) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/350/2013 z dnia 26 lutego 2013r. 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.
Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Anna 
Domasiewicz.
Głosowano w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/350/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0

f) Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo - ul. Galileusza.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Anna 
Domasiewicz.
Głosowano w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo - ul. Galileusza.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało 
się: 0

Nie głosowało: 0



g) Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo - Osiedle Ułańskie.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Anna 
Domasiewicz.
Głosowano w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo - Osiedle Ułańskie.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało 
się: 0

Nie głosowało: 0

h) 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, w zakresie działki nr ewid. 58/6 
w Swarzędzu ( łączna pow. zmiany ca. 2,84 ha).
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Tadeusz Jurga - Kierownik 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, w zakresie działki nr ewid. 58/6 
w Swarzędzu ( łączna pow. zmiany ca. 2,84 ha).
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0

i. Rozpatrzenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 
Karłowice.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Tadeusz Jurga - Kierownik Referatu 
Architektury i Urbanistyki.
Wyszedł radny Z.Adamczak 
Radna E.Buczyńska zwróciła uwagę, że ten teren nie jest rozwojowy, że zrobi się "skansenem" 
Kierownik T.Jurga odpowiedział, że tu tereny są III klasy, oraz że w studium tereny te nie są 



przeznaczone pod mieszkaniówkę. 
Radna E.Buczyńska zwróciła uwagę na tereny określone jako oświatowe. Zaproponowała aby je 
poszerzyć o cele kulturalne. Uważa, że powinno być więcej terenu przeznaczanego pod 
mieszkaniówkę, ponieważ teren przyległy do Karłowic Dębogóra na całej długości drogi ma teren 
przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. 
Dyrektor Renda również stwierdziła, że dla tej społeczności dla tej wsi dobrze byłoby wprowadzić 
nowe osoby, poprzez rozwój mieszkalnictwa. 
Radna Buczyńska zaproponowała, aby przy poprawianiu strategii lub jej zmiany również 
wprowadzić zmiany dla tej wsi. 
Głosowano w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Karłowice. 
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 3

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Nie głosowało: 1

4. Sprawy bieżące.  

Radny P.Budiznski odczytał pismo ( załącznik nr 4) ze Związku Nauczycielstwa Polskiego ZNP 
Zarząd Oddziału w Swarzędzu w sprawie podwyższenia płac minimalnych dla administracji 
oświatowej.

Radna E.Buczyńska stwierdziła, że faktycznie ta kadra zarabia nie dużo.

5. Zakończenie.
Na tym Przewodnicząca Komisji T.Rucińska zakończyła posiedzenie.

 

Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych

Teresa Rucińska

 

Przygotował(a): Biuro Rady 

Inspektor Aldona Rębacz

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


