
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

BRM.KGŚiRW.0012.2.2.2020

Protokół nr 2/2021

Obrady rozpoczęto 17 lutego 2021 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.

Obecni:

1. Anna Baranowska - Graczyk
2. Włodzimierz Buczyński
3. Ryszard Dyzma
4. Wojciech Kmieciak
5. Szymon Kurpisz
6. Tomasz Majchrzak
7. Katarzyna Szaferska
8. Marcin Szramkowski
9. Anna Tomicka

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzenie w formie zdalnej 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. W trakcie posiedzenie dołączył nieobecny radny. Obecnych 9 radnych (wszyscy).

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi przedstawił porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 2.

2. Ustalenie regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Swarzędz.

Projekt regulaminu wraz z wniesionymi przez sołtysów uwagami, przedstawił Kierownik Wydziału 
Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, Mariusz Szrajbrowski.  Poinformował, że największe 
kontrowersje i problemy budzi kwestia możliwości wynajmu świetlic wiejskich na imprezy 
okolicznościowe. Powiedział, że propozycja polega na tym, aby z wynajmu wykluczyć imprezy na 
osiemnaste urodziny oraz imprezy o wysokim ryzyku dokonanych zniszczeń. Poinformował, że wpłynęły
również propozycje od sołtysów, aby wprowadzić w świetlicach zakaz spożywania alkoholu. 
Kierownik poinformował, że należałoby bardzo dogłębnie przeanalizować kwestię wprowadzenia do 
regulaminu całkowitego zakazu wynajmu świetlic, gdyż spowoduje to, że nie będzie można również 
wynajmować świetlic podmiotom zewnętrznym na zajęcia dodatkowe dla dzieci, fitness itp. 

Radna K.Szaferska poinformowała, że temat uzgodnień regulaminu zgłosiła na komisję z uwagi, że jest 
on punktem zapalnym pomiędzy sołtysami, a mieszkańcami. Mieszkańcy domagają się, aby wynajmować
świetlice na prywatne imprezy. Zapis w regulaminie wprowadziłby obostrzenia w tym zakresie i 
unormował aktualny stan. 
Radna wnosi o zorganizowanie spotkania z sołtysami na temat uzgodnienia regulaminu w najszybszym, 
możliwym czasie. 

Radny R. Dyzma poinformował, że w radzie sołeckiej Paczkowa przedyskutowano już ten temat i 
większości członków rady opowiedziało się za zakazem wynajmowania świetlicy na cele komercyjne. 
Radny wyraził pogląd, że w gminie powinien obowiązywać jeden regulamin dla wszystkich sołectw. 
Radny uważa, że : 
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- wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu jest zakazem, który w zbyt znaczy sposób ograniczałby 
funkcjonowanie świetlic, często na terenie świetlic organizowane są dożynki gminne, na których 
sprzedawane jest np. piwo, 
- zgoda na wynajem powinna być w gestii burmistrza, po zaopiniowaniu przez sołysa. 
- powinien zostać wprowadzony kategoryczny zakaz wynajmowania świetlic poza wyjątkami np. dla 
organizacji pożytku publicznego, 

Radna B. Czachura , powiedziała że każda świetlica spełnia inną rolę. W Gruszczynie świetlica jest 
wynajmowana przez różne organizacje oraz pełni funkcję świetlicy socjoterapeutycznej. Radna nie 
zgadza się z przedmówcą. Uważa, że każda świetlica funkcjonuje w odmienny sposób, zgodnie ze 
specyfiką wsi. Dlatego uważa, że regulamin powinien być dostosowany do danej świetlicy. 
Zapytała jaka odpowiedzialność spada na sołtysa w związku z proponowanym zapisem w regulaminie o 
administrowaniu budynkiem, w przypadku zniszczeń dokonanych przez wynajmujących. 

Radna A. Tomicka podzieliła zdanie radnego R. Dyzmy, że dwa odrębne regulaminy wprowadzą chaos 
organizacyjny w gminie. Uważa, że świetlica ma za zadanie służyć mieszkańcom i integrowaniu wiejskiej
społeczności. Radna zapytała, dlaczego niektóre świetlice są wynajmowane a inne nie. 

Radna B.Czachura powiedziała, że świetlice służą mieszkańcom. Dzięki wynajmowi dla organizacji, 
świetlica ma pełne obłożenie. Niektóre świetlice są po remontach i posiadają leprze zaplecze kuchenne, 
dlatego są chętniej wynajmowane. 

Radna A. Tomicka uważa, że brak kuchni nie powinien być powodem niewynajmowania świetlicy 
dlatego, że dużo osób zamawia catering i wtedy kuchnia nie jest potrzebna. Radna uważa, że to w 
kompetencji burmistrza leży decyzja o wynajmowaniu lub niewynajmowaniu świetlicy. 

Sołtys Kobylnicy, G. Orpińska powiedziała, że jest przeciwna wynajmowaniu świetlic. Często świetlice 
wynajmowane są przez mieszkańców, którzy organizują tam imprezy komercyjne, na których zarabiają. 
Po imprezach są bardzo duże zniszczenia, a dochodzenie odszkodowania lub naprawy szkody jest często 
bardzo trudne lub niemożliwe. 

Radna K. Szaferska powiedziała, że wszystkie organizacje, które współpracują z gminą lub sołectwem, 
czy też organizowane spotkania mające służyć mieszkańcom są jak najbardziej pożądane. Natomiast 
radna jest zdecydowanie przeciwna wynajmowaniu świetlic na cele prywatne. 

Radny R. Dyzma zapytał, jaki jest zysk dla gminy za wynajmowanie świetlicy. Czy zysk pokrywa 
ewentualne koszty. 

Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego poinformował, że na 13 świetlic wiejskich, 7 sołtysów 
jest za wynajmowaniem świetlicy. 3 sołectwa zgłosiły zdecydowany protest. Poinformował, że roześle do
sołtysów proponowany regulamin uwzględniający zgłaszane dzisiaj uwagi. 

Przewodniczący, T. Majchrzak podsumowując dyskusję stwierdził, że z pewnością uda się dojść do 
kompromisu i regulamin w tym roku zostanie uzgodniony i przyjęty. 

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2020.

Przewodniczący odczytał sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi za rok 
2020.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag.
Głosowano w sprawie:  przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2020.
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Przyjęte sprawozdanie stanowi załącznik nr 3.
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4. Omówienie materiałów sesyjnych.
a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego „Zasłużony dla Miasta i 
Gminy Swarzędz” - Stanisław Łukowiak.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura Rady Miejskiej, Hanna Mełeń.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Stanisław Łukowiak. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego „Zasłużony dla Miasta i 
Gminy Swarzędz” - Jacek Wojciechowski.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura Rady Miejskiej, Hanna Mełeń.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Jacek Wojciechowski.
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Honorowe Obywatelstwo Miasta i 
Gminy Swarzędz” - Ryszard Tomaszewski.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura Rady Miejskiej, Hanna Mełeń.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Honorowe 
Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędz” - Ryszard Tomaszewski. 
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 1, 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 W. Buczyński zapytał o gwałtowny wzrost kwoty przeznaczonej na realizację zbiornika 
retencyjnego. 
Kierownik Wydziału Inwestycji, B. Majchrzak odpowiedział, że  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad zadecydowała, że zbiornik musi zostać ogrodzony ze względu na bezpieczeństwo. Aktualnie 
wykonawca użycza gminie ogrodzenia budowlanego. 
Generalna Dyrekcja zażyczyła sobie ogrodzenia również od strony drogi 92. Całkowity koszt inwestycji 
to 110 tys. złotych 

Radny R. Dyzma zapytał o :

- zapisane w budżecie, dwa bliźniacze zdania związane z budową sieci sanitarno-kanalizacyjnej, pierwsze
na terenie gminy a drugie w Paczkowie, 
Z-ca Burmistrza, G.Taterka odpowiedział, że gmina chce to ujednolicić co umożliwi realizacje według 
bieżących potrzeb. Środki finansowe, które zostały z realizacji sieci wodociągowej w Paczkowie 
pozwalają umniejszyć zadanie. Przy scaleniu zadań środki te gmina łączy w jedną kwotę. 

- czy GDDKiA nie może pokryć kosztów budowy zbiornika retencyjnego. 
Kierownik Wydziału Inwestycji, B. Majchrzak odpowiedział, że inwestycja jest finansowana w 100 % z 
budżetu gminy, gdyż jest realizowana na wyłączną potrzebę gminy Swarzędz na terenach GDDKiA.

- zmniejszenie planu o 800 tys. na przebudowę drogi wzdłuż drogi krajowej. 
- przebudowę ulicy Mokrej na czym będzie polegać. 
Odpowiedzi udzielił Z-ca burmistrza, G.Taterka.

Radny S. Kurpisz: zapytał o planowaną przebudowa ulicy Riviliego i ul. Kosteckiego w Zalasewie. Czy 
zabezpieczone zostaną podłączenia do sieci kanalizacyjnej, aby w przyszłości można było podpiąć 
mieszkańców do kanalizacji. 
Z-ca Burmistrza, G.Taterka odpowiedział, że gmina realizując inwestycję na każdym skrzyżowaniu 
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lokalizuje studnię. Do każdej studni metodą bez-wykopową będzie możliwość podłączenia do kanalizacji.

Następnie radny S. Kurpisz zapytał na czym będzie polegała przebudowa ul. Średzkiej i Kórnickiej. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że są to prace remontowe nawierzchni.

Radna A. Tomicka zapytała o wysokość kwoty,  którą gmina dokłada do rozstrzygnięcia 2 przetargów: na
ul. Rivoliego i ul. Mokrą wraz systemem ścieżek rowerowych (5,1 mln.) oraz na budowę ulicy Polskiej 
etap I 
Kierownik Wydziału Inwestycji odpowiedział, że przetarg na ul. Polską obejmuje 635 metrów inwestycji 
na kwotę 6,4 mln. zł, od ronda w ul. Planetarnej do końca zabudowy wielorodzinnej po zachodniej 
stronie. Dodał, że docelowo ul. Polska połączy się z ul. Średzka w Zalasewie, gdzie powstanie rondo. 
Natomiast kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację ul. Mokrej i ul. Rivoliego to 5,1 mln. zł.

Burmistrz M. Szkudlarek poinformował, że z Funduszu Dróg Samorządowych gmina otrzymała 
dofinansowanie 50%.  Fundusz ma zostać ogłoszony do końca lutego br. 
Natomiast na realizację ul. Mokrej, Agrestowej, Riviliego i system ścieżek rowerowych gmina uzyskała 
I miejsce w ogłoszonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego konkursie i dofinansowanie w 
kwocie 1 mln. 150 tys. zł.  Umowa powinna zostać zawarta do połowy marca. 

Radny W. Kmieciak zapytał na kiedy planowany jest remont ul. Średzkiej i Kórnickiej. 
Z-ca Burmistrza G.Taterka odpowiedział, że w budżecie Powiatu Poznańskiego  to zadanie zostało 
zapisane, a realizacja nastąpi prawdopodobnie w miesiącach letnich. 

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Swarzędz na rok 2021. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymuje 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 Skarbnika 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: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 
proekologicznymi.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Joanna Sonnak. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich 
rozwiązaniami proekologicznymi. 
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
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h) Rozpatrzenie projektu uchwały 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 Kierownik Wydziału Inwestycji, Bartłomiej Majchrzak.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały 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: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

i) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na 
pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, Mariusz 
Szrajbrowski. 
Rady R. Dyzma zapytał, ile gmin partycypuje w kosztach oraz w jaki sposób są one naliczane.
Kierownik M. Szrajbrowski odpowiedział, że 17 gmin Powiatu Poznańskiego partycypuje w kosztach, 
naliczanych według liczby mieszkańców. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

j) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą 
kolejnej umowy najmu lokalu położonego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu na os. 
Kościuszkowców 4.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, Mariusz 
Szrajbrowski. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 
dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu położonego w budynku Szkoły Podstawowej nr 
4 w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 4. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

k) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/352/2005 Rady Miejskiej w 
Swarzędzu z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zamiany gruntów położonych w Jasiniu przy ul. 
Rabowickiej.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/352/2005 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zamiany gruntów położonych w 
Jasiniu przy ul. Rabowickiej. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

l) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 
Gruszczyn – Słoneczna Dolina.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w 
miejscowości Gruszczyn – Słoneczna Dolina. 
Wyniki głosowania za: 8, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

m) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta 
Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: 
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Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar. 

Radna A. Tomicka zapytała:
- co było celem opracowania tego planu oraz  co zostało zmienione w stosunku do poprzedniego planu. 
Kierownik Wydziału J. Cesar odpowiedział, że zostały sporządzone projekty wykonawcze, które nie 
odzwierciedlały zapisów bieżącego planu. Zmiana polega na wprowadzeniu do planu projektów 
drogowych. 
- czy teren obecnej zieleni zostaje zmieniony pod inne funkcje. 
Kierownik J. Cesar odpowiedział, że sprawdzi dokładnie i odpowie na kolejnej komisji 
- czy po zmianie planu będzie można wybudować coś poza istniejącymi budynkami 
Kierownik J. Cesar odpowiedział, że na terenie gminnym została wprowadzona możliwość nadbudowy, a
na terenie szkoły została dopuszczona realizacja budynku o funkcji prospołecznej i pomocą dla osób 
niepełnosprawnych.  
Burmistrz M. Szkudlarek powiedział, że gmina zamierza zrealizować inwestycję budowy centrum 
rehabilitacji dla osób niepełnoprawnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnej-Troski. 
- co jest przewidziane w budynku po przychodni Diagter 
Z-ca Burmistrza G. Taterka oraz T. Zwoliński wyjaśnili, że zmieniany plan w przyszłości umożliwi 
zmianę siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy, gdyż aktualna lokalizacja nie spełnia wymagań.  
Burmistrz M. Szkudlarek dopowiedział, że gmina wycofuje się z planów sprzedaży tego budynku, 
dlatego wystąpiła o znaczącą kwotę środków dofinansowania. 

Radna A. Tomicka podziękowała za dobra decyzję władz gmin w tym zakresie. 

n) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rejon ulic Leśnej i Swarzędzkiej w Gruszczynie”.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar. 

Przewodniczący T. Majchrzak odczytał pismo mieszkańca gminy p. Jasińskiego, które wpłynęło do 
komisji dot. wniesionych do planu uwag. Mieszkaniec zwraca się z prośbą o zmianę zapisów planu w 
kwestii przeznaczenia z terenów zielonych na tereny pod  agroturystykę. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka poinformowali, że do uchwalenia planu konieczne było uzyskanie zgody 
RDOŚ. Teren ten znajduje się na obszarze Natura 2000. RDOŚ nie dopuszcza na tym obszarze innego 
przeznaczenia terenu, mimo usilnych działań ze strony gminy.
Radni dyskutowali nad planem zagospodarowania przestrzennego, możliwościami zmiany zapisów planu.

W dyskusji zabrali głos radna A. Tomicka, B. Czachura, przewodniczący T. Majchrzak. 

o) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie.
Projekt uchwały przedstawiła z-ca Kierownika Biura Rady Miejskiej, Magdalena Kałek.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na 
uwzględnienie. 
Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

p) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Kierownik Biura Rady Miejskiej, Magdalena Kałek..
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz. 
Wyniki głosowania za: 9, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

5. Sprawy bieżące.
Radny W. Kmieciak zapytał o planowane opuszczenie GOAP-u przez Miasto Poznań, czy gmina 
zamierza pozostać w związku GOAP. Radny poprosił o komentarz do zaistniałej sytuacji. 
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Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że trwają rozmowy. O wstępnych zamierzeniach i ustaleniach 
poinformuje wszystkich radnych na najbliższej Sesji RM. 

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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