
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi Swarzędz, dnia 23 października 2020 r.

BRM.KGŚiRW.0012.2.7.2020

Protokół nr 7/2020

Obrady rozpoczęto 21 października 2020 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:30 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. Posiedzenie prowadzone jest w formie zdalnej. 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. Analiza składników majątkowych gminy, w tym możliwość uzyskania większych dochodów ze 
sprzedaży mienia gminnego oraz zapoznanie się z zasobami gruntów pod inwestycje.
Prezentację przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz. 
Prezentacja stanowi załącznik nr 3. 

Radna A. Tomicka zaproponowała aby radni zajęli się propozycjami przeznaczenia terenu 13ha 
znajdującego się obok szkoły Podstawowej w Wierzonce, tak aby został on optymalnie 
zagospodarowany. 

Radny W. Buczyński zaproponował, aby teren po starym wysypisku został zagospodarowany na farmę 
fotowoltaiczną, 
Radna A. Tomicka zapytała, czy nadal obowiązuje 35 lat karencji dla terenów po wysypiskach śmieci. 
Radna zgłosiła pomysł zagospodarowania tego terenu w formie parku. 

Do wypowiedzi radnych odniósł się Burmistrz, M.Szkudlarek oraz Z-ca Burmistrza G.Taterka, który 
odpowiedział, że teren ten jest objęty rekultywacją. Cały czas jest monitorowane zanieczyszczenie tego 
terenu co uniemożliwia jego przeznaczenie na budownictwo. Fotowoltaika traktowana jest jako budowla 
co raczej uniemożliwi usytuowanie tam farmy fotowoltaicznej. Aktualnie teren ten przeznaczony w 
planie pod zieleń. 
Radna A. Tomicka zaapelowała, aby zabezpieczyć tereny pod ścieżkę rowerową pod drogą krajową nr 
92. 
Z-ca Burmistrza, G.Taterka odpowiedział, że teren ten jest zabezpieczony zgodnie z przygotowaną 
koncepcją, która zawiera drogę rowerową. 
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Przewodniczący T. Majchrzak zapytał o plany dotyczace sprzedaży gruntów w Wierzonce 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz, M.Szkudlarek. 

3. 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. 
Radna A. Tomicka zapytała o środki w budżecie związane z :
- przystankiem na ul. Rabowickiej, 
- przebudową budynku po hotelu,
- obniżeniem dochodów z najmów i dzierżaw o 2 mln. zł.
- celowością wydatkowania 90 tys. złotych na iluminację świąteczną.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy, K. Dziekan oraz Burmistrz, M. Szkudlarek - 

Radna A. Tomicka, zapytała czy nie ma możliwości zlokalizowania ZGK w nowo zmodernizowanej 
bazie przy ul. Transportowej. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, M. Szkudlarek oraz Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, 
M. Szrajbrowski. 

Radny T. Majchrzak zapytał, czy w związku z wprowadzonymi restrykcjami w funkcjonowaniu 
komunikacji miejskiej dotyczącymi pandemii, są przewidziane rekompensaty dla samorządów.

Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, M. Szrajbrowski. 

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, Szymon Pieniowski. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020 – 2043. 
Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Inwestycji, Bartłomiej Majchrzak. 

Radna A.Tomicka zapytała czy inwestycja jest w planie Powiatu Poznańskiego. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, M.Szkudlarek. 
Głosowano w sprawie:rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu. 
Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021 – 2030.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydział Promocji, Izabela Paprzycka. 
Kierownik, Izabela Paprzycka zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. 
Radny W.Buczyński wyraził opinię, że  przeprowadzenie badań ankietowych w czasie pandemii jest 
ryzykowne. 
Kierownik Wydziału Promocji I. Paprzycka odpowiedziała, że ankiety będą przeprowadzane w formie 
zdalnej. 
Głosowano w sprawie:rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i 
harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021 – 2030. 
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Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Promocji, Izabela Paprzycka. 
Głosowano w sprawie:rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy
Swarzędz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ścieżki do przystani przy Jeziorze Swarzędzkim.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar. 

Radna A.Tomicka zapytała czy wykonanie schodów wymaga wykonania planu i zaproponowała 
rozważenie budowy schodów nad jezioro z ulicy Zamkowej, przy ogrodzeniu przedszkolnym.

Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza G. Taterka. 
Kierownik Wydziału Inwestycji, B.Majchrzak dopowiedział, że nie będzie to modernizacja tylko budowa 
całkowicie nowego zejścia od ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem do Bazaru Swarzędzkiego.

Gł  osowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ścieżki do przystani przy Jeziorze Swarzędzkim. 
Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
– nadzór nad Strażą Miejską.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura Rady Miejskiej, Hanna Mełeń. 
Radny R. Dyzma odniósł się do stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Poruszył kwestię 
parkowania na chodnikach, ochrony środowiska i kontroli spalania odpadów w gminie. Poprosił o 
przedstawienie informacji na kolejnej Komisji RM.
Radny R. Buczyński poinformował, ze skarga została przeanalizowana szczegółowo i z należytą 
starannością. 
Radny S. Kurpisz odniósł się do wątków ujętych w skardze dot. ochrony środowiska. 
Przewodniczący T.Majchrzak zapytał, czy Burmistrz może wprowadzić wymóg parkowania przez 
mieszkańców na posesjach a nie na chodnikach. 
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza, G.Taterka, który poinformował, że taki obowiązek może wskazać 
projekt organizacji ruchu 

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz – nadzór nad Strażą Miejską. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

h) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
– nieuwzględnienie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura Rady Miejskiej, Hanna Mełeń.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz – nieuwzględnienie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący T. Majchrzak  poinformował, że wpłynęło do Komisji pismo od mieszkanki os. 
Działyńskiego dot. budowy marketu ALDI na tym osiedlu i likwidacji terenów zielonych. 
Z-ca Burmistrza G.Taterka odpowiedział, że jest to teren prywatny i gmina nie ma możliwości 
interwencji na tym terenie. Inwestor realizuje projekt zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowę. 
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Inwestor otrzymując zgodę na wycinkę drzew otrzymał zobowiązanie rekompensaty tzn. wykonania 
nowych nasadzeń, które zostaną zweryfikowane. 

Radna A.Baranowska-Graczyk poinformowała, że złożyła wniosek o uzupełnienie szyb w wiatach 
przystankowych przy ul. Planetarnej. 
Burmistrz, M.Szkudlarek odpowiedział, że sukcesywnie zostaną uzupełnione. Szyby zostały zbite przez 
wandali. 

Radny S.Kurpisz zapytał o realizację budowy chodnika w Wierzonce przy ulicy Gminnej, który był 
zgłaszany w poprzednich latach do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. 
Z-ca Taterka, G.Taterka odpowiedział, że w Wierzonce przewidziane są do realizacji dwa chodniki, jeden
zostanie zrealizowany w tym roku, a następny w ramach posiadanych środków finansowych. 

Radny W.Buczyńskie zapytał, czy w związku z narastającą sytuacją epidemiologiczną planowane są 
działania w gminie. Czy Burmistrz widzi konieczność podejmowania dodatkowych działań w tym 
zakresie. 
Burmistrz, M.Szkudalrek opowiedział o bieżących działaniach podejmowanych przez gminę, w tym 
zakupie komputerów do szkół za kwotę 250 tys. zł. 

W dyskusji na temat pandemii radni poruszyli również kwestię zamknięcie cmentarza komunalnego na 
1 listopada. 
Burmistrz, M.Szkudalerk odpowiedział, że nie zamierza zamykać cmentarza, natomiast będzie 
propagował wśród mieszkańców rozłożenie w czasie odwiedzania grobów bliskich.

Burmistrz, M.Szkudlarek poinformował, że rozważa oddelegowanie pracowników Urzędu Miasta i 
Gminy do pomocy w Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Radna A. Tomicka zapytała kiedy będzie realizowana kanalizacja w drugiej części ulicy Książęcej w 
Gortatowie. Radna poprosiła o informację, które ulice w Gortatowie pozostały do zrealizowania w 
ramach kanalizacji. 
Z-ca Burmistrza, G.Taterka odpowiedział, że sieć kanalizacyjna ma ograniczoną przepustowość, dlatego 
nie wszystkie ulice mogą być w całości podpięte do kanalizacji. Na stronie Zwięzku Międzygminnego 
Puszczy Zielonka jest dokładna informacja, które inwestycje będę realizowane. 
Burmistrz, M.Szkudlarek poinformował, że wszystkie inwestycje realizowane w ramach programu 
Puszcza Zielonka są dofinansowywane przez gminę. Prace dodatkowe oscylują na kwotę przeszło 10 mln.
zł. Gmina w pierwszej kolejności realizuje inwestycje z własnych środków finansowych nie mając 
pewności ich zwrotu. 

Przewodniczący T. Majchrzak poprosił o wymianę tablic informacyjnych, znajdujących się w dolinie 
Cybiny, gdyż  są bardzo zniszczone i zdewastowane.  

5. 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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