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Protokół nr 6/2013
Posiedzenie w dniu 21 sierpnia 2013 r. 
Obrady rozpoczęto 21 sierpnia 2013r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 16:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.

Obecni:

1. Piotr Cichewicz
2. Piotr Kałużny
3. Maria Kowalska
4. Zygmunt Majchrzak
5. Grzegorz Taterka
6. Tadeusz Witkowski

1. Godz.12.00 Zbiórka w bazie transportowej w Garbach wszystkich członków Komisji, którzy 
mają możliwość dojazdu rowerem - sprawdzenie możliwości przewozu rowerów w 
autobusach komunikacji miejskiej.
Po wizji lokalnej powrót do Urzędu do Biura Rady Miejskiej.

2. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Gospodarczej radny Zygmunt Majchrzak. Na 

wstępie powitał Panią Burmistrz, radnych, gości oraz pracowników Urzędu. Na podstawie 

załączonej do protokołu listy obecności (załącznik nr 1), Przewodniczący stwierdził, że Komisja 

Gospodarcza jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków 5 członków obecnych, 1 

nieobecny.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Zygmunt Majchrzak odczytał porządek obrad, który został 

przyjęty bez uwag i stanowi załącznik nr 2. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało : za 4 członków, przeciw : 0, wstrzymało się : 0 ( 1 

członek nieobecny).

ad.1. Dyskusja na temat sprawdzenie możliwości przewozu rowerów w autobusach 

komunikacji miejskiej.

Zgodnie z przedstawioną na Wspólnym Posiedzeniu Wszystkich Komisji w dniu 23 lipca br. 

propozycją Przewodniczącego Rady Mariana Szkudlarka, członkowie Komisji byli na wizji 

lokalnej w bazie transportowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Garbach. 

Radny Grzegorz Taterka jako rowerzysta stwierdził, że przewóz roweru autobusami może być 

niebezpieczny. Jednak uważa, że jakąś alternatywę przewozu trzeba przyjąć, np. w przypadku 

awarii, czy choroby rowerzysty. Poinformował, że kierowcy autobusów boją się podejmować 

odpowiedzialność za przewóz rowerów. Uważa, że w regulaminie powinno być dopisane, że ten 

kto przewozi rower ponosi odpowiedzialność za przewóz. 

Radny T. Witkowski powiedział, że każdy autobus ma homologację, a rower jej nie posiada, więc 

nie powinny być przewożone. Uważa, że w wyjątkowych wypadkach powinien kierowca podjąć 

decyzję o przewozie.



Radny Piotr Kałużny stwierdził, że jeśli w regulaminie będzie zakaz przewozu, to wtedy kierowca 

nawet w wyjątkowych przypadkach nie będzie chciał podjąć takiej decyzji. Uważa, że 

w regulaminie powinien być ujęty zakaz przewozu. 

Radna Barbara Czachura stwierdziła, że radni powinni się zająć szczegółowo tymi przypadkami, 

kiedy można zabrać rower. Zapytała kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wypadku, gdy 

przewożony rower wyrządzi szkodę pasażerowi, czy kierowca czy odszkodowanie zostanie 

zapłacone z ubezpieczenia. Uważa, że w godzinach szczytu nie powinny być przewożone rowery. 

Radny G. Taterka odpowiedział, że żaden ubezpieczyciel nie zapłaci odszkodowania jeśli nie ma 

homologacji na przewóz rowerów. 

Kierownik Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy – Mariusz Szrajbrowski 

powiedział, że w regulaminie nie jest jasno napisane, czy można przewozić rower, czy nie. 

Uważa, że decyzja należy do kierowcy i w tym wypadku musi zadziałać zdrowy rozsądek. 

Przewodniczący Komisji Z. Majchrzak uważa, że nie powinien być zapisany w regulaminie 

absolutny zakaz przewozu rowerów, bo przypadków ich przewozu jest kilka czy kilkanaście 

w roku. Stwierdził, że ten szum został wywołany tym by kierowcy nie ponosili 

odpowiedzialności. Uważa, że została wywołana "sztuczna sprawa". 

Przewodniczący Rady Marian Szkudlarek zaproponował, aby doprecyzować zapis w regulaminie, 

że kierowca podejmuje ostateczną decyzję o przewozie roweru w takich przypadkach gdy pojazd 

jest zatłoczony lub gdy jest już w autobusie wózek inwalidzki czy wózek dziecięcy. W przypadku 

gdy pojazd jest luźny to wtedy można przewozić rower, oczywiście za opłatą. Jeszcze raz 

powiedział, że w regulaminie należy podkreślić, że to kierowca ostatecznie powinien decydować 

o możliwości przewozu roweru.

Przewodniczący Komisji zaproponował następujące STANOWISKO. 

Komisja Gospodarcza po przeprowadzeniu wizji lokalnej w zajezdnia autobusowej ZGK  

w Garbach uważa, że nie powinno wprowadzać się absolutnego zakazu przewozu rowerów 

komunikacja publiczną. 

Powinno  pozostawić  się  regulamin  w  tym  kształcie  w  jakim  jest  obecnie,  lub  dodać  

w  regulaminie  zapis  podobny  jak  w mieście  Poznaniu,  w  jakich  okolicznościach  można 

przewozić rower oraz, że ostateczna decyzja o zabraniu roweru do autobusu będzie należeć 

do kierowcy.

Głosowanie za : 5, przeciw :0, wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków Komisji). 

Z-ca Burmistrza Adam Trawiński poinformował, że w Poznaniu można przewieź rower pod 

warunkiem, że rower jest niesprawny lub nastąpiła radykalna zmiana pogody, ale ostateczna 

decyzja należy do kierowcy. 

3. Funkcjonowanie systemu płatnego parkowania w centrum miasta.

Powyższy temat zgodnie z załącznikiem nr 3 przedstawił Mariusz Szrajbrowski - Kierownik 

Referatu Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy.

Przewodniczący Z.Majchrzak zapytał czy są jakiekolwiek wnioski od mieszkańców by coś 



zmienić w tej strefie. 
Kierownik M.Szrajbrowski odpowiedział, że omówi zmiany przy omawianiu projektu uchwały.

4. Wnioski do zadań inwestycyjnych na 2014 r.

Przewodniczący Komisji Z.Majchrzak poinformował członków, że do 30 września można składać 

wnioski do budżetu na 2014 rok. Zaproponował aby członkowie Komisji przygotowali się do tego 

tematu.

Dyrektor ds. Rozwoju Gminy Zbigniew Zastrożny poprosił by nie składać wniosków na te 

zadania, które są ujęte w WPF.

5. 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. 

Kierownik Ref. Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska J.Sonnak poinformowała, na co 

zmniejszono środki z zakresu ochrony środowiska. Poinformowała, że dochody planowano na 800 

tys. zł, a wpływy są o połowę mniejsze. W związku z tym nie będzie się przeznaczać środków na 

selektywną zbiórkę leków, na likwidację dzikich wysypisk śmieci - zmniejszono o około 40 tys. 

zł, o 30 tys. zł zmniejszono środki na zakup worków do selektywnych śmieci, o 4 tys. zł 

zmniejszono środki na monitoring ochrony środowiska, druk ulotek i materiałów edukacyjnych - 

zmniejszono o 5 tys. zł. Poinformowała, że ulotek gmina nie drukowała, bo Związek je drukował. 

Przewodniczący Z. Majchrzak stwierdził, że te ulotki są niezbędne bo do dzisiaj niektóre osoby 

nie wiedzą jak segregować.

Burmistrz A.Tomicka przypomniała, że była podjęta decyzja, że gmina nie będzie wydawać 

środków na zadania, które realizuje GOAP. 

Przewodniczący Z. Majchrzak przypomniał, że tworząc regulamin była podjęta decyzja, że ten 

regulamin będzie wyjaśniony w sposób prosty mieszkańcom. Poza tym mieszkańcy zadają pytania 

w sprawie odpadów na które nie zawsze radny potrafi odpowiedzieć. Uważa, że trzeba pewne 

sprawy wyjaśnić mieszkańcom, że komisja zostanie ponownie zwołana i ona przygotuje co 

powinna zawierać dana ulotka. 

Radny G.Taterka zapytał, jakie są zalecenia NIK-u. 

Skarbnik M.Narłowski odpowiedział, że dotyczą one przygotowania książek obiektu i wykonania 

obowiązkowych przeglądów. 

Przewodniczący Z.Majchrzak zapytał na czym polega wspieranie działań w zakresie edukacji 

dzieci w kwocie 45 tys. zł.

Skarbnik M.Narłowski odpowiedział, że są to dodatkowe szkolenia ze środków zewnętrznych. 

Przewodniczący Z. Majchrzak zapytał odszkodowania za drogę Rabowicką.

Dyrektor ds. Rozwoju Gminy Z. Zastrożny odpowiedział, że są te środki, które przekazano 

Staroście na wykup drogi i on nam teraz oddaje.

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 głosował ( nieobecny): 1

b) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz  
na lata 2013 - 2032.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Karolina Dziekan - Z-ca Skarbnika Gminy. 

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 głosował ( nieobecny): 1

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.

Przewodniczący Z. Majchrzak wnioskuje by wzorem Powiatu Poznańskiego, radni funkcyjni na 

pracę w radzie mogli wykorzystać kartę postojową, która byłaby w BRM. 

Radny G.Taterka stwierdził, że takich kart brakuje również dla gości, którzy przyjeżdżają na 

zaproszenie Burmistrza, czy Przewodniczącego. 

Przewodniczący Komisji Z.Majchrzak zaproponował następujący WNIOSEK :

Komisja  Gospodarcza  wnioskuje  o  rozważenie  wprowadzenia  bezimiennych  kart 

umożliwiających  bezpłatne  parkowanie  gościom  burmistrza  Miasta  i  Gminy  

i przewodniczącego Rady Miejskiej, a także funkcyjnym radnym wykonującym służbowo 

obowiązki poza komisjami. Dwie lub trzy takie karty mogłyby być w sekretariacie Urzędu 



Miasta i Gminy a jedna w Biurze Rady Miejskiej.

Głosowanie za : 5, przeciw :0, wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków Komisji). 

Przewodniczący Rady M. Szkudlarek zaproponował aby w przypadku zrobienia płatnego 

parkowania na Pl.Powst.Wlkp., mały parking z tyłu urzędzie zrobić bezpłatny tylko dla urzędu 

i gości. Wtedy według Przewodniczącego byłby sens zmiany strefy i podstrefy. 

Radna B. Czachura proponuje by poczekać z tą propozycją – z wnioskiem do czasu poszerzenia 

strefy. 

Przewodniczący Komisji Z. Majchrzak proponuje by 1 kartę bezpłatną zrobić dla funkcyjnych 

radnych, oraz 1 dla gości Burmistrza.

Przewodniczący Rady zapytał dlaczego nie mas możliwości korzystania z kart płatniczych 

w parkomatach.

Kierownik M. Szrajbrowski odpowiedział, że te parkomaty nie są przystosowane do tego, a koszt 

przystosowania wynosiłby około 40 tys. zł. i firma tego nie wykona, musiałaby gmina. 

Przewodniczący Komisji zawnioskował aby doprecyzować w uchwale zapis dotyczący 

inwalidy, by mogli parkować w strefie bezpłatnie, ale tylko w miejscach do tego 

wyznaczonych. 

Głosowanie za wnioskiem : za : 5, przeciw :0, wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków 

Komisji). 

Głosowanie za projektem uchwały wraz z wnioskiem :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.

Głosowanie za projektem uchwały :za : 5, przeciw :0, wstrzymało się : 0 ( 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.

Głosowanie za projektem uchwały :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.

Głosowanie za projektem uchwały :za : 4, 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.

Głosowanie za projektem uchwały :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.

Głosowanie za projektem uchwały :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. 

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało ( nieobecny): 1

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.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5



Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało ( nieobecny): 1

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 – Podinspektor Referatu Architektury

i Urbanistyki.

Radny G. Taterka stwierdził, że mapa nijak się ma do tematu. 

Pracownik O.Motała odpowiedziała, że mapa pokazuje tylko zatwierdzony plan.

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). 

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało( nieobecny): 1

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 – Podinspektor Referatu 

Architektury i Urbanistyki.

Z-ca Burmistrza A.Trawiński powiedział, że będzie więcej takich sytuacji, ponieważ gmina czeka 

za odrolnieniem gruntu, przy czym III klasy nie można odrolinić i aby nie blokować tych planów 

to grunty III kl pozostaną jako białe plamy, a reszta gruntów będzie objęta planem.

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.). 

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało (nieobecny): 1

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 temat przedstawiła Rita Świętek - pracownik Biura Radców Prawnych.

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.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Nie głosowało: 1

6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Z.Majchrzak w sprawie nowej szkoły w Paczkowie powiedział, że 

słyszał od mieszkańca, że na podłogach jest linoleum, które nie jest pokryte polimerem, bo 

zabrakło na ten cel środków. Na spotkaniu rady sołeckiej w Łowęcinie poinformowano go, że 

zabiera się do naprawy część urządzeń z placu zabaw, które po naprawie już nie wracają.

Z-ca Burmistrza A. Kubacka odpowiedziała, że zdemontowano zjeżdżalnię w Kobylnicy

i w zamian za to zostanie wstawiona nowa.

Radny P. Kałużny zapytał jak wygląda sprawa biblioteki w Kobylnicy.

Burmistrz A. Tomicka odpowiedziała, że oczekuje na zakup wyposażenia do biblioteki. 

Dyrektor Z. Zastrożny odpowiedział, że na budowę i wyposażenie szkoły w Paczkowie nie 



zabrakło żadnych środków, że wykładzina założono taką, która nie wymaga żadnych 

zabezpieczeń. Natomiast na korytarzach jest linoleum, które wycisza hałas. 

Z-ca Burmistrza A.Kubacka poinformowała, że jeśli chodzi o konserwację takich wykładzin to co 

2 lata konserwuje się je we wszystkich szkołach. 

Dyrektor Z. Zastrożny jeszcze raz podkreślił, że takich wykładzin, jakie są położone w szkole 

w Paczkowie to się nie konserwuje na co dowodem jest wyciąg z kontroli Sanepidu, który może 

pokazać radnym.

Kierownik E. Karpińska - Domżalska w sprawie placu zabaw w Łowęcinie odpowiedziała, że 

zdemontowano stare urządzenia, które już nie wrócą, a nowe urządzenia będą dopiero zakładane 

w przyszłym roku, jeśli zostaną na ten cel zabezpieczone środki w przyszłorocznym budżecie. 

Poinformowała, że w Łowęcinie jest dosyć placów zabaw. 

Radna M.Kowalska również poinformowała, że w Uzarzewie zabrano urządzenia z placu zabaw

i do dzisiaj nic w zamian nie wstawiono.

Radny T. Witkowski poinformował, że brakuje organizacji ruchu na małym osiedlu przy ul. 

Sienkiewicza, że brak jest właściwego oznakowania pionowego i poziomego na przejścia dla 

pieszych. 

Zaproponował następujący WNIOSEK : Komisja Gospodarcza wnioskuje o zrobienie 

właściwej organizacji ruchu na ulicy Sienkiewicza w kierunku Castoramy – brak jest przejść 

dla pieszych i właściwego oznakowania pionowego i poziomego.

Głosowanie nad wnioskiem :za : 5, przeciw :0, wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków 

Komisji). 

Kierownik E. Karpińska odpowiedziała na wniosek radnej Kowalskiej, że w przyszłorocznym 

budżecie jeśli będą środki to zakupi nowe urządzenia na plac zabaw. 

Przewodniczący Z.Majchrzak stwierdził, że powinny być zabezpieczone środki na urządzenia na 

place zabaw tak jak na drogi, aby od razu można było zakupić nowe urządzenia. 

Kierownik E.Karpińska odpowiedziała, że w Kobylnicy jest ten sam problem, bo huśtawka jest 

już do zdjęcia, a do tego trzeba rozebrać piaskownicę. 

Radna M. Kowalska zapytała czy co 2 lata nie można wymieniać urządzeń z placu zabaw by 

urozmaicić place zabaw. 

Przewodniczący Komisji zaproponował WNIOSEK : Komisja Gospodarcza wnioskuje, aby 

zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na 2014 rok w takiej wysokości, aby na bieżąco 

można było uzupełniać zniszczony sprzęt na placach zabaw na terenie miasta i gminy 

Swarzędz. 

Głosowanie za : 5, przeciw :0, wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków Komisji).



Radny Grzegorz Taterka przypomniał swój wniosek by rozpatrzyć zmianę organizacji 

ruchu przy ul. Poznańskiej, związanym z wyjazdem na trasę A2 z wysypiska śmieci 

samochodów asenizacyjnych, które jadą ulicą Strzelecką czy Działkową. Zaproponował aby 

przy świetlicy i przy wysypisku śmieci postawić znak np. ustąp pierwszeństwa. 

Kierownik E. Karpińska odpowiedziała, że jutro porozmawia z panem Sołeckim w tej 

sprawie.

Radny G. Taterka powiedział, że przy wyjeździe z ulicy Stawnej dochodzi ulica Paderewskiego 

i tam są drogi równorzędne, a wg niego ulica Paderewskiego powinna mieć pierwszeństwo 

przejazdu , zaproponował WNIOSEK :

Komisja Gospodarcza wnioskuje, aby na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Stawnej, 

postawić znak przy ulicy Paderewskiego :”uwaga droga z pierwszeństwem przejazdu”. 

Głosowanie za : 5, przeciw :0, wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków Komisji).

Radny P. Kałużny zapytał co z trasą 5 i z ul. Dworcową w Kobylnicy. 

Burmistrz A.Tomicka odpowiedziała, że trasa nr 5 nie została przekazana gminie.

Dyrektor Z.Zastrożny w sprawie ul. Dworcowej odpowiedział, że jeszcze grunty nie zostały 

przekazane gminie, że projekty i pozwolenia są robione na podstawie oświadczeń właściciela 

gruntu.

Przewodniczący Z. Majchrzak w sprawie śmieci poprosił, aby przy odbiorze z gospodarstw 

domowych segregowanych odpadów pozostawiano taką samą ilość worków jaką odbierają, tzn. 

gdy odbierają 2 worki z plastikami to prosi się o pozostawienie również 2 worków.

Zaproponował WNIOSEKo następującej treści :

Komisja  Gospodarcza  wnioskuje  aby  przy  odbiorze  z  gospodarstw  domowych 

segregowanych odpadów pozostawiano taką samą ilość worków jaka jest odbierana, tzn. gdy 

odbierane są 2 worki z plastikami to prosi się o pozostawienie również 2 worków.

Głosowanie za : 5, przeciw :0, wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków Komisji).

Burmistrz A. Tomicka w sprawie wozów asenizacyjnych poinformowała, że być może za 2 lata 

ten punkt zbiorczy będzie zlikwidowany.

7. Zakończenie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

Przewodniczący
Komisji Gospodarczej

Zygmunt Majchrzak

Przygotował(a): Biuro Rady 
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