
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

KSSOKiS.0012.2.10.2021

Protokół nr 10/2021

Obrady rozpoczęto 25 listopada 2021 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:43 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.

Obecni:

1. Elżbieta Cholewicka
2. Wojciech Kmieciak
3. Wanda Konys
4. Dawid Książkiewicz
5. Barbara Kucharska
6. Tomasz Lewandowski
7. Mateusz Matuszak
8. Joanna Wojtysiak-Tierling
9. Agnieszka Zawada - Chmiel

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu, Mateusz 
Matuszak. Na wstępie powitał radnych, gości oraz pracowników Urzędu. Na podstawie załączonej do 
protokołu listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził, że Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i
Sportu jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków, 9 członków obecnych.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił porządek obrad, 
który stanowi załącznik nr 2.

Przewodniczący poinformował, że w pierwszej kolejności udzieli głosu  przedstawicielom Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Nasz Gruszczyn”panu Mariuszowi Rymackiemu, pani Annie Rachuta, panu 
Wojciechowi Czaplickiemu.
Mieszkańcy odnieśli się do prowadzonej z Urzędem Gminy korespondencji zarejestrowanej pod nr 
BRM.0004.13.2021 dotyczącej stanu prawnego gruntu, na którym znajdują się rodzinne ogrody 
działkowych, przedstawiając swój punkt widzenia w tej sprawie. Mieszkańcy wnoszą o unieważnienie 
uchwały z 2018 roku, która ich zdaniem zablokowała im możliwość wykupu gruntów na własność.

Zastępca Burmistrza G. Taterka odniósł się do słów p. Czaplińskiego. 

Następnie do słów mieszkańców odniosła się Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna 
Domasiewicz, która przedstawiła formalno-prawne zasady dotyczące funkcjonowania ogrodów oraz 
własności gruntu. Poinformowała, że zgodnie z obowiązującym prawem nie ma możliwości uwłaszczenie
tego terenu, który w planie zagospodarowania przeznaczony jest pod ogrody działkowe. Jednocześnie 
poinformowała, że gmina wykupiła grunty w celu utworzenia tam ogrodów działkowych i 
zalegalizowania istniejących struktur, na korzyść działkowców, gdyż teren został przekazany w wieczyste
użytkowanie Stowarzyszeniu. Zabieg ten usankcjonował istniejące ogrody. Podkreśliła, że gmina 
wykazała maksymalną dbałość o zabezpieczenie prawnych aspektów funkcjonowania ogrodów 
działkowych. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że temat będzie szczegółowo analizowała Komisja Gospodarki, 
Środowiska i Rozwoju Wsi na odrębnym posiedzeniu. 

Radna W. Konys złożyła wniosek aby posiedzenie w sprawie dotyczącej Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych w Gruszczynie "Nasz Gruszczyn" odbyło się jako Wspólne Posiedzenie Wszystkich 
Komisji. 
Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku.
Głosowano w sprawie: wniosek aby posiedzenie w sprawie dotyczącej Rodzinnych Ogrodów 
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Działkowych w Gruszczynie "Nasz Gruszczyn" odbyło się jako Wspólne Posiedzenie Wszystkich 
Komisji. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

2. Analiza i przyjęcie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2022 rok.
Przewodniczący poinformował, że projekt budżetu został zaprezentowany na Wspólnym Posiedzeniu 
Wszystkich Komisji. Przewodniczący otworzył dyskusje.

Radny W. Kmieciak zabrał głos w poniższych kwestiach:

- zapytał, czy jest przewidywany wzrost wynagrodzeń dla dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Poprosił o 
wyjaśnienie w jaki sposób zmieni się wynagrodzenie tej grupy zawodowej. 
Burmistrz, M.Szkudlarek poinformował, że uczestniczył w spotkaniu ze starostą wszystkich wójtów i 
burmistrzów na temat subwencji oświatowych. Wyjaśnił, że gminy otrzymują coraz mniejszą subwencję 
oświatową, pomimo wzrostu liczebności uczniów. Poinformował, że centralne regulacje płacowe 
przewidziane dla kadry nauczycielskiej to 6%. 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński poinformował, że trwają negocjacje z dwoma Związkami Zawodowymi. 
Planowane jest dość znaczne podniesienie dodatków funkcyjnych, ze względu na znaczne obciążenie 
dodatkowymi, covidowymi zadaniami. Zaplanowane są też podwyżki poprzez centralną regulację dla 
pracowników obsługi szkół. 

- zapytał o centralną księgowość dla jednostek organizacyjnych gminy, czy jest to projekt, który będzie 
wdrażany i kiedy. 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński poinformował, że gmina pracowała nad projektem Centrum Usług 
Wspólnych, ze względu na problemy związane z zatrudnieniem w miejsce osób odchodzących na 
emeryturę lub przebywających na zwolnieniach lekarskich. Problemem jest zapewnienie ciągłości pracy 
księgowych i kadrowych w szkołach, poprzez problem z naborem nowych pracowników. Centrum Usług 
Wspólnych zapewniłoby ciągłość pracy oraz oszczędności dla budżetu. Po konsultacjach z dyrektorami 
szkół gmina zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania alternatywnego- siatki zastępstw. Jeżeli system 
ten zawiedzie, to być może gmina będzie wracała do tego pomysłu. 

- zapytał o różnice w wysokości środków finansowych przeznaczanych na świetlice szkolne w 
porównaniu rok do roku, z czego wynikają. 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że wynika to ze zgłaszanego zapotrzebowania 
poszczególnych placówek szkolnych, które są dokonywane przez Dyrektorów Szkół, na podstawie 
których są budżetowane środki finansowe. 

Radna J. Wojtysiak-Tierling zapytała o modernizację terenu rekreacyjnego na os. Raczyńskiego. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka poinformował, że zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu w przyszłym 
roku, jeżeli pojawią się wolne środki na to zadanie, gdyż jest to zadanie z budżetu obywatelskiego, które 
uzyskało bardzo duże poparcie społeczne i gmina zamierza je w przyszłym roku zrealizować. 
Głos zabrał Burmistrza M.Szkudlarek, który obiecał radnej, iż zadanie będzie realizowane w 
priorytetowej kolejności w  ramach posiadanych środków.

Radna E. Cholewicka zapytała, czy będzie kontynuowana rewitalizacja placu handlowego, czy jest szansa
na realizację II etapu tej inwestycji. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że gmina w kolejności będzie realizować zadania z budżetu 
obywatelskiego. 
Głosowano w sprawie: Przyjęcie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2022 rok.. 
Wyniki głosowania ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
Przewodniczący, M. Matuszak przedstawił plan pracy Komisji na rok 2022. 
Głosowano w sprawie:Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 
Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Plan pracy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
4. Omówienie materiałów sesyjnych.

a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
rok 2021.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan.
Radna W. Konys zapytała o projekt „Jadłodzielnia”.
Dyrektor OPS A. Maciejowicz odpowiedziała, że jadłodzielnia będzie znajdowała się przu ul. 
Poznańskiej przy OPS. Projekt uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, udział gminy to 25 
tys. zł. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Swarzędz na rok 2021. 
Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Swarzędz na lata 2021 – 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 2021 – 2043. 
Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz.
Projekt uchwały przedstawiła radca prawny, Anna Mieczyńska. 
Głosowano   w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana Mariana Szkudlarka. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu i 
sołtysów Gminy Swarzędz oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych i 
zagranicznych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady, Barbara Czachura. 
Przewodnicząca zaproponowała dyskusję nad projektem uchwały na wspólnym spotkaniu wszystkich 
radnych, dlatego wnioskuje o przeniesienie dyskusji nad projektem i jego wycofanie z porządku obrad. 
Dyskutowano na temat wysokości diet radnych oraz wycofania projektu uchwały. Głos w dyskusji zabrali
radni: T. Lewandowski, W. Konys, S. Kurpisz, 
Głosowano w sprawie: wniosku o wykreślenie projektu uchwały z porządku obrad posiedzenia komisji. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/551/2018 Rady Miejskiej w 
Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2018 roku 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 Metropolitarnej (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 oraz XL/458/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku. 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, Mariusz 
Szrajbrowski.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/551/2018 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2018 roku 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 Metropolitarnej (PKM)” zmienionej 
uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu nr IX/137/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, XV/195/2019 z 
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dnia 29 października 2019 roku oraz XL/458/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku.
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr 
XVII/222/2019r. z dnia 17.12.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu 
zmienionej uchwałą Nr XXX/343/2020 z dnia 24.11.2020r.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Inwestycji, Bartłomiej Majchrzak.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w 
Swarzędzu Nr XVII/222/2019r. z dnia 17.12.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu zmienionej uchwałą Nr XXX/343/2020 z dnia 24.11.2020r. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
Dziennym Domu Pomocy.
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Agnieszka Maciejowicz.
Głosowano w sprawie:rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

h) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021 – 2035.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej, Alicja Smelka.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021 – 
2035. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

i) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia Międzygminnego 
pomiędzy Gminą Swarzędz, a Miastem Poznań w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie 
zagospodarowania przez Miasto Poznań niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Swarzędza, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych w Poznaniu.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Tomasz Zwoliński.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia
Międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz, a Miastem Poznań w sprawie wykonania zadań 
publicznych w zakresie zagospodarowania przez Miasto Poznań niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Swarzędza, którego wykonanie nastąpi w Instalacji 
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

j) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Swarzędz.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Tomasz Zwoliński.
Radna W. Konys zapytała:
- kto na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej będzie odpowiedzialny za mycie pojemników. Czy to nie 
spowoduje podwyższenia kosztów dla mieszkańców. 
- o wywóz odpadów wilkogabarytowych i  wykluczenie z wywozu ceramiki,
- łącznego gromadzenia odpadów przez nieruchomości zamieszkałe z niezamieszkałymi. 

Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami, N. Stodolna odpowiedziała, że opłata śmieciowa nie 
wzrasta, dzięki przerzuceniu tego obowiązku na mieszkańców. Ustawodawca narzucił obowiązek 
deklarowania każdej frakcji odpadów. Pomimo, że nie każda firma wytwarza duże ilości odpadów, to 
selektywna zbiórka jest ustawowo obowiązkowa. 
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Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

k) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Tomasz Zwoliński.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

l) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/429/2021 z     dnia 22     czerwca 
2021     r. Rady Miejskiej w     Swarzędzu w     sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za      pojemnik lub worek 
o     określonej pojemności.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Tomasz Zwoliński.
Burmistrz, M. Szkudalrek poinformował, że gmina będzie czyniła starania, aby utrzymać opłaty na 
bieżącym poziomie i aby nie było konieczności dopłacać z budżetu gminy. 
Radna w. Konys zapytała czy w drugim półroczu 2022 roku będą zmiany w wysokości opłat. 
Z-ca burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że dlatego teraz gmina wprowadza te zmiany, aby utrzymać 
się po ogłoszeniu przetargu w tych widełkach.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/429/2021
z dnia 22 czerwca 2021 r. Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za  pojemnik 
lub worek o określonej pojemności. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

m) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/433/2021 z     dnia 22     czerwca 
2021     r. Rady Miejskiej w     Swarzędzu w     sprawie określenia wzoru deklaracji o     wysokości opłaty 
za     gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków 
i     trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Tomasz Zwoliński.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/433/2021
z dnia 22 czerwca 2021 r. Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

n) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 
Gortatowo – Zbożowa.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz.
Gł  osowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w 
miejscowości Gortatowo – Zbożowa. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

o) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zieleni i lasów w Bogucinie.
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Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar.

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zieleni i lasów w Bogucinie. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

p) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zieleni i lasów w Gruszczynie.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zieleni i lasów w Gruszczynie. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

5. Sprawy bieżące.

Sekretarz Gminy Agata Kubacka zaprosiła na koncert Swarzędzkiej Orkiestry Dętej, który odbędzie się z 
zachowaniem wymogów sanitarnych. 

Radny T. Lewandowski zapytał, czy jest możliwość dokonania zmian w grafiku pływalni, gdyż jest ona 
całkowicie wyłączona dla klientów indywidualnych od pn-czw. 17:00 -19:45. 
Radny zaapelował o udostępnienie basenu dla klientów indywidualnych, gdyż są to godziny, w których 
mogłyby korzystać rodziny z dziećmi. 
Dyrektor SCSIR M. Józwiak poinformowała, że wyłączenie basenu jest spowodowane zajęciem basenu 
przez szkółki nauki pływania. Wyjaśniła, że Aktualnie ze względu na obostrzenia covidowe na basenie 
może przebywać max. 70 osób. Celem było skomasowanie szkółki w jednym czasie, i zajęcia odbywają 
się tylko cztery razy w tygodniu. Weekend jest cały dostępny dla rodzin i osób indywidualnych. 

Radny D. Książkiewicz wyraził opinię, że takie rozwiązanie jest dobre. 

6. Zakończenie.
Na tym posiedzenie zakończono.

 

Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

 

Mateusz Matuszak

Przygotował(a): Biuro Rady 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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