
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

BRM.KGŚiRW.0012.2.7.2022

Protokół nr 7/2022

Obrady rozpoczęto 21 września 2022 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:46 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.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi przedstawił porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 2.

2. Omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz propozycje do projektu na 2023 
rok.
Temat omówiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan. 
Radny W. Kmieciak  zapytał,dlaczego wykonanie dochodów z mienia komunalnego jest tylko 17 
procentowe.
Skarbnik K. Dziekan odpowiedziała, że w I półroczu nie odbyły się zaplanowane sprzedaże 
nieruchomości.
Radna A. Tomicka zgłosiła, że na str. 22 sprawozdania nastąpiła pomyłka w ulicach między Wierzonką i 
Wierzenicą. 
Skarbnik K. Dziekan odpowiedział, że na ten moment w sprawozdaniu nie można dokonać żadnych 
zmian, natomiast zmiana ta zostanie naniesiona w sprawozdaniu rocznym. 

3. Omówienie materiałów sesyjnych.
a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej między Gminą Swarzędz a miastem
Ronnenberg w Republice Federalnej Niemiec.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, Agata Kubacka. 
Burmistrz M. Szkudlarek przedstawił dotychczasowe funkcjonowanie współpracy miast partnerskich i jej
przebieg na przestrzeni lat. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej między Gminą
Swarzędz a miastem Ronnenberg w Republice Federalnej Niemiec. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
rok 2022.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan. 
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Radny W. Kmieciak zapytał: 
- czy w lokalnym transporcie zbiorowym nastąpi wzrost kosztów, czy gmina ma przewidywania co do 
wzrostu.
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że  rzeczywiste koszty są większe o prawie 6 mln.zł, dlatego 
prawdopodobnie konieczne będzie dochwalenie jeszcze 2 mln. zł, gdyż gmina nie chce cofać ulg dla 
mieszkańców, ani podwyższać ceny biletów komunikacji miejskiej. 

- czy gmina ma problem z obsadzeniem stanowisk kierowców komunikacji miejskiej. 
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że gmina reaguje bardzo szybko na zmiany kadrowe, stara się 
być konkurencyjna w stosunku do miasta Poznania i ościennych gmin. 

Radna A. Tomicka: 
- poprosiła o informację o kosztach ładowania jednego autobusu elektrycznego oraz o informację jaki jest
zasięg takiego autobusu i jaki jest koszt tankowania, 
Burmistrz M. Szkudlarek poinformował, że nie wiadomo na jakim poziomie ustabilizuje się cena energii 
elektrycznej, a symulacje były wykonywane według starych stawek, 
- zaapelowała o wyłączanie światła w godzinach nocnych na ścieżce nad jeziorem, w parku oraz przy 
cmentarzu komunalnym 
Dyskutowano na temat konieczności wprowadzenia przez gminę oszczędności energetycznych. 

Radny R. Słupiński zapytał, czy gmina rozważa przejście na ekologiczne źródła energii np. fotowoltaika. 
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że są to bardzo kosztowne inwestycje, które wymagają czasu 
związanego z przeprowadzeniem procedur. Następnie poinformował, że w tym roku nie będzie 
oświetlenia świątecznego na ulicach, tylko choinka, na której postawienie gmina ma zawartą umowę 3-
letnią i musi ją realizować.

Przewodniczący T.  Majchrzak  zapytał:
- dlaczego Powiat Poznański odstąpił od realizacji budowy obwodnicy Swarzędza. 
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że został złożony wniosek na dofinansowanie inwestycji na 
kwotę 31 mln.zł, dlatego do czasu rozstrzygnięcia inwestycja została zawieszona. 

- czy na bazie transportowej autobusy są ładowane ze źródeł fotowoltaiki
Kierownik M. Szrajbrowski odpowiedział, że tak, natomiast zainstalowane źródła nie pokrywają pełnego 
zużycia. 

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Swarzędz na rok 2022. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

c) 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. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/551/2018 Rady Miejskiej w 
Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów 
pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń 
kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” zmienionej uchwałami Rady 
Miejskiej w Swarzędzu nr IX/137/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, XV/195/2019 z dnia 29 
października 2019 roku, XL/458/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku oraz XLV/490/2021 z dnia 30 
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listopada 2021 roku.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, Mariusz 
Szrajbrowski. 
Radna A. Tomicka zapytała, czy w zamian za otrzymywane wsparcie Urząd Marszałkowski zagwarantuje
dodatkowy skład pociągów obsługujący połączenie z Poznaniem. 
Kierownik M. Szrajbrowski odpowiedział, że zwróci się do Urzędu Marszałkowskiego, aby w godzinach 
szczytu zwiększyli składy. 
Radny R. Słupiński prosi o zwiększenie składów również w pociągach z Kobylnicy. 

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/551/2018 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości
połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” zmienionej 
uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu nr IX/137/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, XV/195/2019 z 
dnia 29 października 2019 roku, XL/458/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku oraz XLV/490/2021 z dnia 30 
listopada 2021 roku.. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr 
XVI/208/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu 
zmienionej uchwałą Nr XXXI/348/2020 z dnia 18.12.2020 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/425/2021 z dnia 
22.06.2021 r.
Projekt uchwały Kierownik Wydziału Inwestycji, Bartłomiej Majchrzak.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w 
Swarzędzu Nr XVI/208/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu zmienionej uchwałą Nr XXXI/348/2020 z dnia 18.12.2020 r. oraz uchwałą Nr 
XXXVIII/425/2021 z dnia 22.06.2021 r. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Swarzędz od 
Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonych w Swarzędzu w zamian za wygaśnięcie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Damian Dulski. 
Radny R. Dyzm zapytał jaka jest wartość szacunkowa działek i zobowiązań. 
D. Dulski odpowiedział, że szacunkowa wartość zobowiązań to ok. 600 tys. złotych.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Swarzędz od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonych w Swarzędzu w zamian za wygaśnięcie zobowiązań z tytułu 
podatku od nieruchomości. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

g) Propozycja wprowadzenia do porządku obrad: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia 
terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i     Gminy Swarzędz.
Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Kierownika Biura Rady Miejskiej, Magdalena Kałek.
Głosowano w sprawie: Propozycja wprowadzenia do porządku obrad: Rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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4. Omówienie tematu dotyczącego bezdomności kotów.
Przewodniczący T. Majchrzak zabrał głos w temacie bezdomności kotów. Przypomniał, że temat ten 
realizowany jest jako ustalenie po Wspólnym Posiedzeniu Wszystkich  Komisji, które odbyło się w 
Schronisku w Skałowie. 
Radna A. Baranowska-Graczyk zapytała, czy byłaby możliwość uzyskania dofinansowania ze środków 
zewnętrznych, i czy Związek Międzygminny Schronisko złożył wnioski o pozyskanie funduszy. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że nie ma takich możliwości, gdyż nie kojarzy takich 
dofinansowań. Dopowiedział, że jeżeli w kolejnych latach takie dofinansowania powstaną to Schronisko 
chętnie z nich skorzysta. 

Radna A. Tomicka zapytała
- czy psy schroniskowe już mogą korzystać z wybiegu ogólnodostępnego dla psów.
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że temat ten będzie przedmiotem obrad najbliższego 
Zgromadzenia Związku. 

- w jakim wymiarze godzin pracy jest zatrudniony Dyrektor Schroniska. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że w wymiarze 3/4 etatu. 

Następnie dyskutowano na temat sterylizacji kotów, utworzenia rejestru karmicieli kotów, róznicy 
pomiędzy kotami bezdomnymi a wolno-żyjącymi.

W dyskusji wzięli udział radni: A. Baranowska-Graczyk, W. Kmieciak, A. Tomicka, R. Słupiński oraz 
mieszkanka M. Kowalska.

Radna A. Baranowska-Graczyk złożyła wniosek wniosek o powołanie zespołu roboczego spośród 
radnych i pracowników urzędu, który zajmie się wypracowaniem zmian w sposobie zapobiegania 
bezdomności kotów w gminie. 
Przewodniczący T. Majchrzak poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowano w sprawie: wniosek; o powołanie zespołu roboczego spośród radnych i pracowników 
urzędu, który zajmie się wypracowaniem zmian w sposobie zapobiegania bezdomności kotów w gminie. .
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Radny R. Słupiński złożył wniosek w sprawie utworzenia w schronisku dodatkowych miejsc dla kotów. 
Przewodniczący T. Majchrzak poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowano w sprawie: Wniosek w sprawie utworzenia w schronisku dodatkowych miejsc dla kotów. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący T. Majchrzak odczytał pismo mieszkanki ROD Gruszczyn, adresowane do Komisji 
Gospodarki Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi. Poinformował, że temat ten był wielokrotnie 
omawiany i analizowany na Komisjach. Zapytał, czy zaistniały nowe okoliczności dające możliwość 
rozwiązania konfliktowej sytuacji.
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że temat był wielokrotnie omawiany i przedstawiany. 
Ponownie przedstawił stan formalno- prawny funkcjonowania Stowarzyszenia. Zaznaczył, że gmina 
podjęła wszelkie działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego Ogrodów Działkowych. 
Poinformował, że odbyło się spotkanie radców prawnych Urzędu i radcy prawnego Stowarzyszenia, który
po dokładnej analizie dokumentów sprawy stwierdzili, że dalsze działania nie mają podstawy prawnej.

Radna A. Tomicka poprosiła o przygotowanie odpowiedzi dotyczącej organizowanych w szkołach zajęć 
pozalekcyjnych. 
Radny W. Buczyński zapytał ile dzieci z Ukrainy uczęszcza do szkół i przedszkoli w gminie.
Z- ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że aktualnie liczba ta jest raczej stała. 
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Radny R. Słupińki zapytał o zagrożenie palenia odpadami komunalnymi i czy jest możliwość weryfikacji 
ilości odbieranej ilości  odpadów selektywnych.

Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że firma odbierająca odpady z terenu gminy Swarzędz 
zauważyła rzeczywiście, że zmalała ilość zbieranych odpadów selektywnych w tym plastików.

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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