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Protokół nr 4/2022

Obrady rozpoczęto 16 listopada 2022 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:51 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków.

Obecni:

1. Anna Baranowska - Graczyk
2. Piotr Baranowski
3. Włodzimierz Buczyński
4. Elżbieta Cholewicka
5. Barbara Czachura
6. Ryszard Dyzma
7. Przemysław Garsztka
8. Wojciech Kmieciak
9. Wanda Konys
10. Dawid Książkiewicz
11. Barbara Kucharska
12. Szymon Kurpisz
13. Tomasz Lewandowski
14. Tomasz Majchrzak
15. Mateusz Matuszak
16. Adrian Senyk
17. Rafał Słupiński
18. Marcin Szramkowski
19. Anna Tomicka
20. Joanna Wojtysiak-Tierling
21. Agnieszka Zawada - Chmiel

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący stałych Komisji przekazali prowadzenie obrad Przewodniczącej Rady, Barbarze 
Czachura. Przewodnicząca otworzyła Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji. Na podstawie listy 
obecności (załącznik nr 1) stwierdziła, że obrady są prawomocne, obecnych 17 radnych. 4 radnych 
nieobecnych. Następnie przedstawiła porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2.

2. Przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2023 r.
Burmistrz M. Szkudlarek, przedstawił założenia do przyszłorocznego budżetu. Poinformował, że ze 
względu na sytuację gospodarczo-społeczną budżet będzie budżetem wymagającym bardzo 
przemyślanych wydatków. 
Głos zabrała Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan, która omówiła projekt budżetu Miasta i Gminy 
Swarzędz na rok 2023 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043. Omówiona 
prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Prezentację dotyczącą wybranych zadań majątkowych przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka. 
Prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Radna W. Konys zapytała o Zakład Aktywizacji Zawodowej w Paczkowie. 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński wyjaśnił, że Zakład ten będzie filią Zakładu z Słupcy i całość ma zostać 
sfinansowana ze środków zewnętrznych. Gmina z własnych środków sfinansuje zagospodarowanie parku 
i części rekreacyjnej. Następnie dopowiedział, że profilem działalności będzie wykonywanie przez osoby 
z niepełnosprawnością drobnych prac takich jak sprzątanie czy montaż kolczyków dla zwierząt lub 
czynności nie wymagających zbytnich nakładów finansowych. 
Radny M. Matuszak zaproponował aby temat ten omówić na posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych 
Oświaty, Kultury i Sportu oraz na Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi.



 Radny M. Matuszak zapytał o możliwość utwardzenia części terenu cmentarza, gdzie odbywają się 
pochówki na cmentarzu komunalnym w Gortatowie. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że do wykonania tego zadania potrzebne jest opracowanie 
dokumentacji oraz uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie powiększenia 
cmentarza. Gmina może rozważyć działania częściowe, remontowe natomiast w planie długoterminowym
gmina planuje działanie kompleksowe. 

Radny R. Dyzma zapytał kiedy przewidywane jest uchwalenie mpzp dotyczącego południowej części 
Paczkowa, o ujęcie wody w Paczkowie oraz o ul. Szparagową.
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że plan był już wyłożony, kolejne wyłożenie w grudniu. 
Następnie przedstawił trzy możliwe scenariusze dotyczące rozwiązania problemu ujęcia wody w 
Siekierkach. Poinformował, że toczą się rozmowy zarówno z gminą Kostrzyn jak i inwestorami 
prywatnymi. Dyskutowano na temat ciśnienia wody w Paczkowie. 

Radna W. Konys zapytała czy w budżecie zostało ujęte zadanie związane z modernizacją dróg 
dochodzących do ul. Kwaśniewskiego oraz zadanie budowy schodów nad jeziorem przy 
os. Kościuszkowców. 

Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że zostały zaplanowane fundusze na drogi dojazdowe od ul. 
Kwaśniewskiego natomiast z przygotowanej dokumentacja na wykonanie schodów wynika, że byłby to 
wydatek ok. 800 tys. zł i obecnie gmina nie ma środków w budżecie na zapewnienie realizacji tego 
zadania.

Radny S. Kurpisz zapytał o możliwości układania płyt betonowych na drogach nieutwardzonych, 
zapewniających dojazd do posesji. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że środki finansowe na układanie płyt nie zostały 
zabezpieczone w budżecie, natomiast jeżeli pojawią się wolne środki w trakcie roku to gmina zamierza 
kontynuować utwardzanie dróg, gdyż jest to rozwiązanie, które się sprawdziło.

Radny S. Kurpisz zapytał o nieruchomości z zeszłorocznego budżetu przeznaczone na sprzedaż, czy one 
zostały sprzedane oraz jakie jeszcze nieruchomości pozostały w zasobach gminy z możliwością 
sprzedaży. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że nie zostały sprzedane grunty w Gortatowie i Zalasewie 
pozostałe, ujęte w projekcie budżetu gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży. 

Radna W. Konys  zapytała czy gmina planuje zmiany cen za wywóz odpadów. 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że na kolejnych komisjach zostanie przedstawiony 
całościowy materiał w tym zakresie i będzie z radnymi konsultowany. 

3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca B. Czachura poinformowała, że została przesłana do radnych propozycja planu pracy 
Rady Miejskiej na rok 2023 i prosi o ewentualne uwagi.

4. Zakończenie.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Swarzędzu

 Barbara Czachura

Przygotował(a): Biuro Rady 
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