
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

BRM.KGŚiRW.0012.2.3.2022

Protokół nr 3/2022
 Obrady rozpoczęto 20 kwietnia 2022 r.  o godz. 14:00 a zakończono o 16:50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków.

Obecni:

1. Anna Baranowska - Graczyk
2. Włodzimierz Buczyński
3. Ryszard Dyzma
4. Wojciech Kmieciak
5. Szymon Kurpisz
6. Tomasz Majchrzak
7. Rafał Słupiński
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. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi przedstawił porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 2.

2. Gospodarka wodno-ściekowa oraz oczyszczanie rowów melioracyjnych w Gminie Swarzędz, 
raport Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej.
Temat dotyczący gospodarki wodno-ściekowej oraz oczyszczania rowów melioracyjnych przedstawiła Z-
ca Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej, Sandra Wichłacz. Prezentacja stanowi załącznik nr 3.

Przewodniczący T. Majchrzak zapytał, czy jest możliwość wprowadzenia przez gminę opłat za wodę 
deszczową 
S. Wichłacz odpowiedziała, że gmina nie może wprowadzić takiej opłaty, gdyż obecnie wody opadowe 
uznawane są za dobro naturalne, a nie za ścieki i wprowadzenie takiej opłaty byłoby niezgodne z 
obowiązującymi przepisami.

Radny R. Dyzma zapytał o wyznaczone miejsca pod zbiorniki retencyjne, do kogo należy teren 
wyznaczony pod ich budowę oraz o procent skanalizowania sołectw. 

S. Wichłacz odpowiedziała, że zazwyczaj lokalizacja zbiorników retencyjnych umiejscowiona jest w 
okolicy rowów melioracyjnych, które są własnością gminy, część zbiorników planowana jest na terenach 
nie będących własnością gminy, wtedy podczas budowy dróg gmina może przejąć na własność te tereny. 
Następnie S.Wichłacz przedstawiła informację dot. skanalizowania wsi. 

Radny R. Słupiński zapytał, czy jest przygotowany harmonogram wdrażania tego planu, czy jest to 
bardziej koncepcja. 
S. Wichłacz odpowiedziała, że w pierwszej kolejności powinny być realizowane drogi. 

Głos zabrał Kierownik Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej, Marek Brylski, który przedstawił informację 
na temat wykonanych przez spółkę prac.

Radny W. Kmieciak zapytał, czy Spółka pozyskała dotację na swoją działalność.
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M. Brylski odpowiedział, że Spółka otrzymała dotację na utrzymanie urządzeń 60 tys. zł, a w tym roku 
będzie występowała o kolejne środki. 

Radny W. Buczyński zapytał o drogę w stronę Tuczna, gdzie rowy po stronie wschodniej miały być 
wyczyszczone w październiku 2020 i po wykonaniu części prac inwestycyjnych w tym rejonie.
M. Brylski odpowiedział, że rowy te nie podlegają administracji spółki wodno-ściekowej tylko pod 
administratora drogi. 
Kierownik WOS K. Lewandowski sprawdzi właściciela rowu i przekaże informacje zwrotną. 

Radny R. Dyzma zapytał czy zostały wykonane pracę związane z udrożnieniem rowów w Sokolnikach 
Gwiadzowskich, gdzie występował problem z melioracją od ul. Sokolnickiej, 
Kierownik WOS K. Lewandowska odpowiedziała, że urząd dysponuje całym zestawieniem za rok 
ubiegły, które zostanie przekazane radnym. 

Przewodnicząca Rady B. Czachura powiedziała, że spółka zawsze organizuje spotkania z rolnikami i 
radnymi, na których przedstawia szczegółowo zakres wykonanych prac.

Radna A. Tomicka prosi o przedstawienie harmonogramu prac Spółki w tym roku.

3. Omówienie projektów ulic przewidzianych do realizacji.
Temat omówił Kierownik Wydziału Inwestycji, B. Majchrzak.
Radna A. Tomicka zapytała czy są planowane do realizacji drogi dojazdowe do pól. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że trzy drogi zostały zgłoszone do dofinansowania i ulica 
Katarzyńska otrzymała dofinansowanie, a pozostałe dwie drogi nie. 
Następnie zwrócił się do radnych, aby zgłaszali inne drogi do realizacji. 

Następnie radna A. Tomicka zapytała co się stanie z pofrezem po realizacji ul. Nowy Świat. 
B. Majchrzak odpowiedział, że pofrez zostanie zagospodarowany do równania dróg przez Wydział 
Infrastruktury Drogowej. 

4. Omówienie materiałów sesyjnych.
a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
rok 2022.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan. 

Radny W. Kmieciak zapytał na jaki cel zostanie przeznaczona kwota 100 tys. zł przeznaczona w budżecie
na ochronę zabytków oraz o przebudowę przejścia na ul. Dworcowej.
Kierownik M. Szrajbrowski odpowiedział, że środki te zostaną przeznaczone na kościół w Wierzonce.  

Radna A. Tomicka zapytała o kwotę przeznaczoną na przebudowę Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. 
Sekretarz A. Kubacka odpowiedziała, że Biblioteka nie była wiele lat remontowana, planowane jest 
powiększenie części wypożyczalni dla dzieci. 
Następnie radna A. Tomicka zapytała o kwotę przeznaczona na kosze najazdowe w Hali Unia.  
Sekretarz A. Kubacka odpowiedziała, że wymagają wymiany są bardzo już wyeksploatowane. 

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Swarzędz na rok 2022. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Swarzędz na lata 2022 – 2043.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Skarbnika Gminy, Szymon Pieniowski. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2022 – 2043. 
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Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/422/2017 Rady Miejskiej w 
Swarzędzu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza
na lata 2017 – 2023.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Paweł Radzewicz. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/422/2017 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017 – 2023.. 
Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi 
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 
dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu
Gminy Swarzędz. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 
Gortatowo – Razowa.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w 
miejscowości Gortatowo – Razowa. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 
Gortatowo – Sienna.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w 
miejscowości Gortatowo – Sienna. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rejon ulic Dolnej i Na Skarpie w Kobylnicy”.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar. 
Omówiono zgłoszoną do planu uwagę. 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

h) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Tereny rolnicze w Sokolnikach Gwiazdowskich”.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Tereny rolnicze w Sokolnikach Gwiazdowskich”. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

i) Propozycja wprowadzenia do porządku obrad: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr L/547/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 
– 2025.
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Agnieszka 
Maciejowicz. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/547/2022 z dnia 
22 marca 2022 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

5. Sprawy bieżące.
Radny W. Kmieciak zapytał, czy została uregulowana kwestia opłat za gaz w mieszkaniach komunalnych
przy ul. Jesionowej. 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że przygotuje informację, którą przedstawi na następnej 
komisji. 

Radna A. Tomicka: 
- zapytała gdzie mieszkańcy mogą zutylizować opony rowerowe i samochodowe. 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że osoba indywidualna na PSZOK a dla przedsiębiorcy są to 
odpady poprodukcyjne i musi zawrzeć umowę na odbiór odpadów. 

- zapytała gdzie można zgłosić martwe zwierzęta na drodze w dni niepracujące. 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik WOS K. Lewandowska.

- poprosiła o interwencję i zasygnalizowanie problemu dotyczącego godzin działania placówek 
pocztowych,
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że placówki Poczty Polskiej są poza zakresem działania 
Urzędu.
- zapytała o oczyszczanie miasta, 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że systematyczne oczyszczanie wykonuje ZGK, natomiast 
pozimowe wykonuje firma w ramach przetargu. 

- zgłosiła problem żółtej wody w Gortatowie, 
Z-ca Burmistrza G. Taterka  poprosi o interwencję ZGK. 

Radny R. Dyzma 
-zgłosił problem powalonych drzew na ul. Dworskiej w Paczkowie, 
- poprosi o uzupełnienie harmonogramu o dokładne czynności, które wykona Spółka Wodno-
Melioracyjna. 

6. 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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