
Swarzędz, dnia 23 września 2021 r. 

Rada Miejska w Swarzędzu
BRM.KSSOKiS.0012.3.8.2021

Protokół nr 8/2021
Obrady rozpoczęto 23 września 2021 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:12 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 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 powitała 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,  8  członków  obecnych  (1  radny
nieobecny).
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił porządek obrad,
który stanowi załącznik nr 2.

2. Dyskusja nad informacją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o przebiegu wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Swarzędz za I półrocze 2021 roku.

Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan przedstawiła główne założenia sprawozdania z wykonania budżetu 
za I półrocze 2021 r. 
Sprawozdanie zostało dołączone do protokołu z XLIII sesji z dnia 28 września 2021r. 
Radna Wanda Konys zapytała o proces spłaty zaciągniętych obligacji. 
Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan udzieliła wyjaśnień. 

3. Omówienie materiałów sesyjnych.

a)  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  Nr
XXXIV/385/2021  z  dnia  23.02.2021  r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Poznańskiemu przy zadaniu „Remont drogi powiatowej 2489P w ciągu ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w
Swarzędzu”.

Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka.

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr 
XXXIV/385/2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu przy zadaniu „Remont drogi powiatowej 2489P w ciągu ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w 
Swarzędzu”.

Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr 
XIV/170/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,
zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXXII/358/2021 z dnia 26.01.2021r.
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Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka.

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w 
Swarzędzu Nr XIV/170/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXXII/358/2021 z dnia 
26.01.2021r.

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

c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku pożyczki w Banku 
Gospodarstwa Krajowego działającym poprzez pośrednika finansowego, z przeznaczeniem na adaptację
budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla 
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Kierownika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, 
Agnieszka Gawrysiak. 

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku pożyczki w 
Banku Gospodarstwa Krajowego działającym poprzez pośrednika finansowego, z przeznaczeniem na 
adaptację budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni 
terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

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

d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
rok 2021.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan. 

Radny Wojciech Kmieciak zapytał, czy przesuniecie środków na zadaniu dotyczącym budowy tunelu w 
Kobylnicy wpłynie na termin realizacji zadania. Radny zapytał także o oprogramowanie, na które 
zabezpiecza się środki w budżecie  w wysokości 159 tys zł. 

Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka odpowiedział, że więcej środków zostanie zapisanych na kolejny rok 
zadania, ale na dzień dzisiejszy termin realizacji zadania zostaje zachowany. 

Skarbnik Gminy Karolina Dziekan odpowiedziała, że oprogramowanie dotyczy systemu Lotus, który 
jest programem obiegu dokumentów wewnętrznych w Urzędzie. 

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Swarzędz na rok 2021.

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

e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Swarzędz na lata 2021 – 2043.

Projekt uchwały przedstawił Z-ca Skarbnik Gminy, 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: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi 
dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy i najmu części nieruchomości położonych w 
Swarzędzu i Jasinie na terenie cmentarza komunalnego.

Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Kierownika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, 
Agnieszka Gawrysiak. 

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 
dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy i najmu części nieruchomości 
położonych w Swarzędzu i Jasinie na terenie cmentarza komunalnego.

Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu położonego w Zalasewie przy ul. Kórnickiej 220.

Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Kierownika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, 
Agnieszka Gawrysiak. 

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu położonego w Zalasewie przy ul. Kórnickiej 220.

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

h) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jasin 
– Augusta.

Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka.

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w
miejscowości Jasin – Augusta.

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

i) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 
Łowęcin – Dereniowa.

Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka.

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w
miejscowości Łowęcin – Dereniowa.

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

j) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Paczkowa – część A3.

Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

k) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo – część III.A.

Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka. 

Radna Agnieszka Zawada – Chmiel zapytała, czy rozważano inne tereny w południowej części gminy 
pod budowę szkoły.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka odpowiedział, że inne tereny były rozpatrywane, ale były to tereny 
oddalone od ciągów komunikacyjnych i bez uzbrojenia, a na przedmiotowym terenie wykonanie 
infrastrukturę przejmie inwestor. 

Radny Dawid Książkiewicz zapytał, czy w budżecie gminy zapisane są wydatki na szkołę oraz czy dla 
obsługi nowych mieszkańców wystarczy autobusów w swarzędzkiej komunikacji.  

Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka odpowiedział, że nie są wpisane takie środki do budżetu, ponieważ w
przypadku przyjęcia planu zagospodarowania terenu rozpocznie się przygotowanie finansowe do 
zadania. Następnie dopowiedział, że tabor  w swarzędzkiej komunikacji na bieżąco jest uzupełniany.

Radny Wojciech Kmieciak poruszył temat dotyczący opłaty planistycznej oraz zapytał, czy 
rozpatrywano teren pod budowę szkoły bliżej osiedli na ul. Radosnej, Serdecznej i Wesołej w 
Zalasewie. 

Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka odpowiedział, że tereny bliżej ul. Radosnej, Serdecznej i Wesołej w 
Zalasewie nie są uzbrojone. Powtórzył, że teren przy ul. Tuleckiej jest korzystniejszy, ponieważ całą 
infrastrukturę wykona inwestor.

Następnie prowadzono dyskusję na temat możliwości wybudowania jednej większej szkoły z 36 
oddziałami, niż dwóch mniejszych po 24 oddziały oraz zmiany rejonów szkół. 

3



W dyskusji wzięła udział radna Agnieszka Zawada – Chmiel, radny Tomasz Lewandowski oraz radna 
Elżbieta Cholewicka. 

Radna Elżbieta Cholewicka zauważyła, że inwestor powinien uczestniczyć w kosztach budowy drogi i 
chodnika do szkoły. 

Do wypowiedzi odniósł się Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka, który stwierdził, że lepiej  pracuje się i 
uczy w szkołach mniejszych, a chodniki do Garb są doprowadzone. 

Radna Wanda Konys zapytała  kiedy powstanie szkoła oraz jakie są wskaźniki demograficzne na 
omawianym terenie. 

Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka odpowiedział, że szkoła mogłaby powstać w przeciągu 4 lat, 
natomiast wskaźniki demograficzne nie wskazują potrzeby budowy szkołky, ponieważ społeczeństwo 
cały czas migruje.

Zdaniem radnego Wojciecha Kmieciaka gminy nie stać na utrzymanie małych szkół, dlatego uważa, że 
taniej jest wybudować jedną dużą szkolę i ewentualnie część budynku w przeciągu lat przekształcić na 
inne cele. 

Radny Tomasz Lewandowski uważa, że nowa szkoła powstanie tylko dla dzieci z planowanego osiedla.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka odpowiedział, że nie we wszystkich mieszkaniach zamieszkają dzieci
w wieku szkolnym.  

Radna Agnieszka – Zawada Chmiel zapytała, w jakim tempie powstają bloki budowane przez firmę 
Agrobex.

Przedstawiciel firmy Agrobex Rafał Piątek odpowiedział, że około 70 mieszkań rocznie.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

4. Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji poinformował o uroczystości 100 - lecia działalności 
biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Zaproszenie do wzięcia udziału w wystawie 
organizowanej z tej okazji stanowi załącznik do protokołu. 

5. Wizyta w Ośrodku Kultury.

Członkowie Komisji udali się do Ośrodka Kultury w Swarzędzu, gdzie obejrzeli nowo wyremontowane 
pomieszczenia. 

Dyrektor Ośrodka Kultury Filip Przepióra przedstawił szczegółowy plan działalności Ośrodka w czasie 
pandemii. 

6. Zakończenie.

Na tym posiedzenia 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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