Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi
Swarzędz, dnia 24.08.2016r.
BRM.KŚiRW.0012.3.6.2016

Protokół nr 6/2016
Posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2016 r.
Obrady rozpoczęto 24 sierpnia 2016 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:00 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1. Jacek Hejnowski
2. Zygmunt Majchrzak
3. Rafał Słupiński
4. Maciej Socha
5. Ryszard Wiczyński
1. Godz.13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
Burmistrz Marian Szkudlarek powitał wszystkich sołtysów. Poinformował o organizowanym w dniu
11 września 2016 r. rajdzie rowerowym ” BIKE Challenge”, który będzie przebiegał trasą krajową
nr 5, o dożynkach gminnych, które zaplanowane są na dzień 27 sierpnia br. w Gortatowie.
Poinformował, że w przyszłym roku planuje się zorganizować dożynki gminne w Kobylnicy.
Burmistrz powiedział, że w przyszłym roku Gmina planuje pobudować 2 świetlice, jedną w
Bogucinie, a drugą w Jasiniu. Ponadto Urząd stara się pozyskiwać kolejne grunty, tak aby
przyszłościowo wszystkie sołectwa miały świetlice. Poinformował, że w tym roku został
uregulowany stan prawny świetlic w Łowęcinie, oraz w Janikowie.
Sołtys sołectwa Kobylnica, Grażyna Orpińska poinformowała, że świetlica w Kobylnicy jest przez
wszystkie dni w tygodniu wykorzystywana, ale jest większe zapotrzebowanie na te pomieszczenia.
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że planuje się, aby na cele świetlicy w Kobylnicy
wykorzystać budynki po dworcu w Kobylnicy. Ponadto Burmistrz poprosił sołtysa w Paczkowie, aby
udostępnił seniorom pomieszczenia w świetlicy w Paczkowie. W sprawie inwestycji realizowanych
na terenie gminnym Burmistrz poinformował, że zwiększono środki finansowe na wykonanie
oświetlenia w tych ulicach, gdzie Gmina ma już dokumentację oraz pozwolenia na budowę. Będzie
również budowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna, na które są już pozwolenia. Burmistrz
poinformował, że nie będzie organizował spotkań z mieszkańcami dotyczących planów budowy
obwodnicy, ponieważ Gmina nie jest ani projektantem ani wykonawcą tego projektu. Poprosił, aby
sołtysi w ramach funduszu sołeckiego ujmowali zadania inwestycyjne, które miałyby być
realizowane na potrzeby większości mieszkańców.
2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi – Rafał Słupiński.
Na wstępie powitał radnych, sołtysów, Burmistrza oraz pracowników Urzędu.
Na podstawie załączonej do protokołu listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził, że posiedzenie jest
prawomocne, początkowo obecnych 4 członków – w trakcie obrad doszedł 1 członek, wszyscy
obecni. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, wobec którego nie zgłoszono żadnych uwag.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2.
3. Omówienie materiałów sesyjnych.
a) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok
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2016.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Budżetu i Analiz Aleksandra Klapa.
Przewodnicząca Rady Barbara Czachura stwierdziła, że większość zmian w budżecie dotyczą
doszacowania kwot na poszczególne zadania i tak samo sołtysi musieliby doszacować pewne zadania
z funduszu sołeckiego np. z usług na zadania majątkowe, dlatego poprosiła władzę wykonawczą –
finansową Urzędu o udzielanie pomocy sołtysom w tym zakresie.
Kierownik Referatu Budżetu i Analiz wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, można
przenieść środki z jednego działu na drugi, ale dopiero po uzyskaniu zgody mieszkańców na zebraniu
wiejskim, a następnie po złożeniu odpowiedniego wniosku do urzędu.
Z-ca Burmistrza Tomasz Zwoliński dopowiedział, że środki z funduszu sołeckiego można zmienić 4
razy w roku, a najlepiej raz na kwartał.
Sołtys Paczkowa Małgorzata Glabas – Gruszka powiedziała, że sołtysi nie wiedzą jaki jest koszt
jakieś inwestycji.
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że przecież urzędnicy nigdy nie odmówili pomocy
sołtysom w oszacowaniu kosztów danej inwestycji.
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że fundusz sołecki można zmieniać, pod warunkiem, że
mieszkańcy na zebraniach wiejskich wyrażą na to zgodę. Zaznaczył, że te zmiany można zgłaszać
raz na kwartał.
Przewodniczący Komisji R. Słupiński jeszcze raz przypomniał, że zmiany z funduszu sołeckiego
można jedynie zmienić za zgodą mieszkańców na zebraniach wiejskich. Przewodniczący zapytał
o wykup ziemi w Janikowie na zadanie, które zmniejszono środki o 200 tys. zł, czy będzie ten grunt
wykupowany.
Kierownik A. Klapa odpowiedziała, że to zadanie będzie realizowane przez Starostwo, a kwotę
zmniejszono na podstawie sporządzonego oszacowania.
Przewodniczący R. Słupiński zapytał o wprowadzone nowe zadanie dotyczące zakupu sprzętu dla
Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to dotyczy konkretnej jednostki.
Kierownik A. Klapa odpowiedziała, że to dotyczy zarządzania kryzysowego.
Przewodniczący R. Słupiński zapytał o kwotę w wysokości 60 tys. zł przeznaczoną na remont rowu
nad Cybiną, kto będzie to wykonywał i o co chodzi w tym zadaniu.
Kierownik Referatu Inwestycji Bartłomiej Majchrzak odpowiedział, że to jest działka stanowiąca
rów otwarty przechodzący przez ogródki działkowe. Rów ten obsługuje całą ulicę Cieszkowskiego
wraz z Eurohotelem, oraz osiedla mieszkaniowe znajdujące się przy ul. Kwaśniewskiego.
Poinformował, że rów ten był umocniony płytami drogowymi, który po ulewach zostały zmyte.
Istnieje więc zagrożenie zalewania działek wobec czego niezbędna jest naprawa tego rowu.
Kierownik przypomniał, że jeden z odcinków tego rowu był w trybie awaryjnym robiony w zeszłym
roku. Wtedy ten odcinek poszerzono, pogłębiono i umocniono płytami drogowymi i obecnie
sprawuje się bardzo dobrze, a ten odcinek którego nie remontowano od kilku lat po ostatnich
ulewach wymaga pilnej interwencji.
Przewodniczący Komisji R. Słupiński poprosił, aby przedstawić co się obecnie dzieje z
przepompownią, która uległa awarii.
Kierownik Referatu Inwestycji B. Majchrzak odpowiedział, że w zeszłym roku Gmina podpisała
umowę z Aquanetem na eksploatację urządzeń stanowiących majątek min. w sołectwie Gruszczyn i
Kobylnica, aby rozdzielić zasilanie tych przepompowni, które są w złym stanie technicznym i w tym
wypadku również konieczna jest pilna interwencja, ale Gmina prowadzi rozmowy tak aby naprawę
tych przepompowni wykonał Aquanet na swoich zasadach, po to aby bezproblemowo w przyszłości
przekazać ten majątek Aquanetowi. Kolejne przepompownie będą remontowane w przyszłym roku,
po wprowadzeniu tego zadania do budżetu na 2017 rok za zgodą rady.
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Głosowano w sprawie: rozpatrzenia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2016.
Wyniki głosowania : za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
b) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Swarzędz na lata 2016 – 2036.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Budżetu i Analiz Aleksandra Klapa.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 – 2036.
Wyniki głosowania : za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
c) Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Burmistrz Miasta i Gminy Marian Szkudlarek.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu.
Wyniki głosowania : za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
d) Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Rejon Jeziora Swarzędzkiego oraz ulic : Strzeleckiej
i Działkowej w Swarzędzu”.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki Jędrzej Cesar.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Jeziora Swarzędzkiego oraz ulic :
Strzeleckiej i Działkowej w Swarzędzu”.
Wyniki głosowania : za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
e) Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „ Rejon ulic : Poznańskiej, Kórnickiej, Wrzesińskiej i Polnej
w Swarzędzu”.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki Jędrzej Cesar.
Radny Zygmunt Majchrzak zapytał, co stanie się z obowiązującymi na tym terenie planami.
Kierownik J. Cesar odpowiedział, że w momencie przystąpienia do zmiany planu obowiązujące
plany tracą swoją moc.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Rejon ulic : Poznańskiej, Kórnickiej,
Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu”.
Wyniki głosowania : za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
f) Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część
wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA A.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki
Jędrzej Cesar, a wyjaśnień udzielał Burmistrz Miasta i Gminy Marian Szkudlarek.
Komisja zapoznała się.
g) Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Rzepakowej i tzw. osiedla Europejskiego w Zalasewie.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki Jędrzej Cesar.
Komisja zapoznała się.
4. Świetlice wiejskie – regulamin , prowadzenia i wynajmu świetlic wiejskich, spisy
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inwentaryzacyjne.
Powyższy temat przedstawił i omówił Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Mariusz Szrajbrowski.
Doszedł radny Ryszard Wiczyński.
Kierownik przedstawił projekt regulaminu świetlic zgodnie z załącznikiem nr 3 . Ponadto odczytał
uwagi do regulaminu, które wpłynęły w roku ubiegłym. Wyjaśnił, że wszystkie uwagi, które były
możliwe do zrealizowania zostały zostały pozytywnie uwzględnione i zapisane w projekcie
regulaminu.
Większość sołtysów wypowiedziało się za nie wynajmowaniem świetlicy na uroczystości
organizowane przez osoby prywatne.
Sołtys sołectwa Sarbinowa Hanna Andrzejewska stwierdziła, że jej mieszkańcy bardzo aktywnie
uczestniczyli w utrzymaniu tej świetlicy i sporadycznie się zdarza, że ci mieszkańcy wynajmują
świetlicę i nie chciałaby im odmawiać. Podkreśliła, że chodzi jej tylko o mieszkańców z danej wsi,
a nie osób z zewnątrz. Dlatego prosi, aby w tym regulaminie uwzględnić takie wypadki.
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby sołtysi ustosunkowali się do zaproponowanego
regulaminu, tak aby na październikowej sesji podjąć właściwą uchwałę.
5. Sprawy bieżące.
Bartosz Szewczyk wykładowca, zaproponował zorganizowanie szkoleń komputerowych z zakresu
obsługi komputerów na terenie sołectw.
Sołtys wsi Janikowa Dolnego Włodzimierz Konieczny poprosił o udzielnie mu odpowiedzi na
pytanie, kto jest właścicielem Intermarche i kto wykonuje inwestycję na końcu ulicy Leśnej
w Janikowie.
Burmistrz odpowiedział, że na końcu ulicy Leśnej nieruchomość w planach przeznaczona jest pod
zabudowę rezydencjonalną, a pozwolenie na budowę wydało Starostwo nie Gmina.
Sołtys Paczkowa Małgorzata Glabas - Gruszka poprosiła o interwencję w Policji, aby przeprowadzali
częstsze kontrole drogowe na ulicy Średzkiej w Paczkowie, gdzie kierowcy nie przystosowuje się do
wskazanych prędkości.
Sołtys wsi Wierzonka Irena Prokop poprosiła o zwiększenie czasu światła zielonego na
skrzyżowaniu w Kobylnicy w kierunku ze Swarzędza do Wierzonki.
6. Zakończenie.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący
Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi
Rafał Słupiński
Przygotował(a): Biuro Rady
Insp. ds. BRM Aldona Rębacz

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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