
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi Swarzędz, dnia 24.09.2020r. 

BRM.KGŚiRW.0012.2.6.2020

Protokół nr 6/2020

Obrady rozpoczęto 23 września 2020 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.

Obecni:

1. Anna Baranowska - Graczyk
2. Włodzimierz Buczyński
3. Ryszard Dyzma
4. Wojciech Kmieciak
5. Szymon Kurpisz
6. Tomasz Majchrzak
7. Katarzyna Szaferska
8. Marcin Szramkowski
9. Anna Tomicka

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi, Tomasz 
Majchrzak. Na wstępie powitał radnych, gości oraz pracowników Urzędu. Na podstawie załączonej do 
protokołu listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził, że Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju 
Wsi jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków, 8 członków obecnych, 1 nieobecny. 
W trakcie posiedzenia przybył 1 radny – obecnych 9 członków Komisji (wszyscy obecni).

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi przedstawił porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 2.

2. Dyskusja nad informacją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o przebiegu wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Swarzędz za I półrocze 2020 roku.
Informację na tema wykonania budżetu w I półroczu 2020 roku przedstawiła Skarbnik Gminy - Karolina 
Dziekan.

Radni dyskutowali na temat:
- wykonania dochodów majątkowych - oraz przewidywanego wykonania na koniec roku,
- procentu realizacji budżetu po odjęciu nieplanowanych dochodów, 
- oszczędności jakie uzyskała gmina z tytułu rezygnacji z powodu koronawirusa organizacji imprez 
miejskich, 
- przewidywanego deficytu budżetowego na koniec roku, 
- kwot przeznaczanych na kanalizację, infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - radna A.Tomicka 
wnosi o przygotowanie rozwiązania w tym zakresie, aby nie pokrywać tak dużych kosztów utrzymania 
sieci. 
Burmistrz G. Taterka zobowiązał się do przygotowania informacji w tym zakresie. 
- powodach spadku dochodów w gminie. 

Głos w dyskusji zabrali radni :R. Dyzma, A. Tomicka, T. Majchrzak 
Odpowiedzi na pytania radnych udzielili:Skarbnik Gminy, K. Dziekan, Sekretarz Gminy A.Kubacka, Z-
ca Burmistrz, G.Taterka.
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3. Informacja o aktualnym stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych na terenie gminy.
Temat omówił Z-ca Burmistrz - G.Taterka. 

Radni dyskutowali na temat:

- stacji diagnostycznej przy ul. Transportowej - czy będzie świadczyła usługi zewnętrzne czy będzie 
wykorzystywana tylko na użytek Gminy oraz planowanych przez gminę rozwiązań w tym zakresie,
- przebudowy ulicy Zamkowej i ulic przyległych, terminu wykonania inwestycji oraz możliwości 
pozyskania przez gminę dofinansowania na tą inwestycję. 

-rozmów z gestorami sieci w zakresie pozyskania współfinansowania na wymianę instalacji.
- wysokości kwoty przeznaczonej na realizacji ulicy Górków 
 
W dyskusji głos zabrali radni: A.Tomicka, T.Majchrzak, W.Kmieciak
Odpowiedzi udzielili: Z-ca Burmistrza, T.Zwoliński, Z-ca Burmistrza , G.Taterka.

4. Informacja z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Swarzędz.
Temat przedstawiła Z-ca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Magdalena Michalak. 

Radny W.Kmieciak poruszył temat:
- dużej ilości usuniętych drzew. Zapytał jakiego typu wycinki to dotyczy. 
- ewidencji pieców, które nie spełniają aktualnie obowiązujących norm spalania. 
- inwentaryzacji w zasobach komunalnych oraz wymiana pieców w mieszkaniach komunalnych. 

Odpowiedzi udzielili, Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej, A.Smelka, Z-ca Kierownika 
Wydziału Ochrony Środowiska, M.Michalak, Z-ca Burmistrz T.Zwoliński.

5. Omówienie materiałów sesyjnych.
a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
rok 2020.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan. Skarbnik poinformowała również, że 
na Sesji zostanie przedstawiona autopoprawka do projektu uchwały.

Radny W. Buczyński zapytał z czego wynika kwota zwiększenia na odprowadzanie ścieków w 
Gruszczynie.
Skarbnik K. Dziekan odpowiedziała, że kwota dotyczy zabezpieczenia zobowiązań z roku 2020, na 
faktury płatne w styczniu 2021 r. a dotyczące rozliczenia roku 2020 r. 

Radna A.Tomicka zapytała z czego wynika zwiększenie w budżecie o 2 mln. złotych kwot 
przeznaczonych na edukację oraz jaki jest sredni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu. 
Skarbnik K. Dziekan odpowiedziała, że zwiększenie wynika z przeliczenia kwoty dotacji i wzrostu kwot 
wynagrodzeń nauczycieli. 

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Swarzędz na rok 2020. 
Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Swarzędz na lata 2020 – 2043.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Skarbnika Gminy, S.Pieniowski. Z-ca Skarbnika poinformował 
również, że na Sesji zostanie przedstawiona autopoprawka do projektu uchwały.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020 – 2043. 
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Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której 
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych, oraz rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy w brzmieniu 
obowiązującym do dnia 31 grudnia 2019 r., przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom 
organizacyjnym.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Skarbnika, Szymon Pieniowski. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu 
rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oraz rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1
tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2019 r., przypadających Gminie Swarzędz lub
jej jednostkom organizacyjnym. 
Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

d) Propozycja wprowadzenia do porządku obrad: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia 
udziału należącego do Gminy Swarzędz w prawie własności nieruchomości zabudowanej w formie 
wkładu niepieniężnego (aportu)do spółki pod firmą "Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz. 
Głosowano w sprawie: propozycja wprowadzenia do porządku obrad: Rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie wniesienia udziału należącego do Gminy Swarzędz w prawie własności nieruchomości 
zabudowanej w formie wkładu niepieniężnego (aportu)do spółki pod firmą "Swarzędzkie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 
Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Wrzosowa.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz. 

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście 
Swarzędz – Wrzosowa. 
Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Garby –
Nowoczesna.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w 
miejscowości Garby – Nowoczesna. 
Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Garby 
– Prosta.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w 
miejscowości Garby – Prosta. 
Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

h) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rejon Jeziora Swarzędzkiego oraz ulic: Strzeleckiej i Działkowej w Swarzędzu”.
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Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, J.Cesar.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

i) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Paczkowa – część A1.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, J.Cesar.

Kierownik poinformował o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwały na str. 9 w uwadze nr 2, 
gdzie została wskazana błędna data wpływu pisma do urzędu. 

Radni dyskutowali na temat zmian wprowadzonych do planu po ostatnim niepodjęciu uchwały i 
skierowaniu planu do ponownego wyłożenia. 

Głos zabrał mieszkaniec Paczkowa p. Żurawicki - który zgłaszał uwagę do planu, która została odrzucona
przez Burmistrza. Mieszkaniec poprosił radnych o jej uwzględnienie. 
Radni dyskutowali na temat zgłaszanej przez mieszkańca uwagi. 
Głos w dyskusji zabrali radni: R.Dyzma, S.Kurpisz, A.Tomicka, B.Czachura.
Wyjaśnień udzielił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, J.Cesar oraz z-ca Burmistrza 
G.Taterka.

Radny S.Kurpisz poprosił o przedstawienie informacji na temat kosztów opracowania tego planu oraz o 
mapy do planu z ostatnich 6 jego wyłożeń. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

j) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
– zaległości podatkowe.
Projekt uchwały przedstawił pracownik Biura Rady Miejskiej, Magdalena Kałek.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz – zaległości podatkowe. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

k) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
– warunki zabudowy.
Projekt uchwały przedstawił pracownik Biura Rady Miejskiej, Magdalena Kałek.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz – warunki zabudowy. 
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

l) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
Projekt uchwały przedstawił pracownik Biura Rady Miejskiej, Magdalena Kałek.
Radny S.Kurpisz zapytał o przyczyny przedłużania terminu rozpatrzenia skargi.

Odpowiedzi udzielił pracownik Biura Rady Miejskiej, M.Kałek.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia 
skargi. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 1, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

6. Sprawy bieżące.
Radny R. Dyzma zgłosił, iż przy równaniu destruktem ulicy Kostrzyńskiej w Paczkowie destruktem  
zostały zasypane studzienki. Radny poprosił o interwencję w tej sprawie. 
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Przewodniczący T.Majchrzak poprosił Kierownika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, 
M.Szrajbrowskiego o przedstawienie wniosków z zebrań w sołectwach, na których został przedstawiony 
wniosek z ostatniej Komisji Gospodarki dotyczący przekazania części funduszy sołeckich na równanie 
dróg. 

Radna A.Tomicka poprosiła o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu linku do filmu promującego 
akcję „lokalnie-solidarnie”, który wygrał, zdobywając złotą tarczę, w 5. edycja Festiwalu Filmów 
Odpowiedzialnych "17 Celów”. 

Przewodniczący T.Majchrzak zapytał o niepokojące mieszkańców działania podejmowane przez firmę 
deweloperską w zakresie  likwidacji stawu przy budowie budynków mieszkalnych w Izabelinie. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka poinformował, że z przeprowadzonej rozmowy z deweloperem wynika,iż 
firma wykonywała jedynie osuszanie terenu pod parkingi podziemne, a staw nie zostanie zlikwidowany. 

Sołtys Kobylnicy G.Orpińska poinformowała, iż cały czas mieszkańcy zgłaszają problemy z 
nieterminowym wywozem śmieci. 
Z-ca Burmistrza T.Zwoliński odpowiedział, że sprawa jest na bieżąco monitorowana i firma została 
zobligowana do poprawy jakości świadczonych usług. W większości przypadków opóźnienia obecnie 
obejmują do 1 dnia.

7. Zakończenie.
Na tym posiedzenie zakończono.

 

Przewodniczący
Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

Tomasz Majchrzak

Przygotował(a): Biuro Rady 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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