Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi
BRM.KGŚiRW.0012.2.5.2021

Protokół nr 5/2021
Obrady rozpoczęto 19 maja 2021 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:33 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, 9 członków obecnych.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi przedstawił porządek obrad, który
stanowi załącznik nr 2.
2. Przyjęcie opinii Komisji w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2020.
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan.
Radny S. Kurpisz zapytał o wydatki niezrealizowane.
Odpowiedzi udzieliła skarbnik K. Dziekan.
Radna A. Tomicka zapytała o ile zostały ograniczone wydatki na działania z zakresu sportu oraz na
przedszkola i żłobki.
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że po przeprowadzeniu rozmów z organizacjami pozarządowymi
zmniejszono dotację od 5-20%, w zależności od aktualnej sytuacji organizacji. Na kluby sportowe zostały
ograniczone dotacje nie więcej niż o 10 % .
Sekretarz A. Kubacka dopowiedziała, że organizacje pozarządowe otrzymały łącznie ok. 500 tys. zł
mniej. Następnie odczytała kwoty umniejszeń. Informacja ta zostanie przekazana radnej A. Tomickiej na
adres mailowy.
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że dotacje dla przedszkoli i żłobków zgodnie z
obowiązującymi przepisami muszą być wypłacane niezależnie od trwającej pandemii.
Radna A. Tomicka odniosła się do realizacji działań majątkowych gminy. Wyraziła opinię, że gmina nie
realizuje tych działań na wystarczającym poziomie. Ponadto dostęp do urzędników został dla
mieszkańców ograniczony.
Do wypowiedzi radnej Tomickiej odniósł sie Z-ca Burmistrza G. Taterka, który poinformował, że
urzędnicy pracują już od dłuższego czasu w normalnym trybie. Praca zdalna wymuszona została trwającą
pandemią, wprowadzonymi przepisami oraz zapewnieniem bezpieczeństwa. Dostęp do Urzędu nie został
w żaden sposób ograniczony przez cały czas trwania pandemii. Odnośnie wykonania zadań majątkowych
wyjaśnił, że zadania majątkowe realizowane są etapami i w ten sposób budżetowane. Trwająca pandemia
spowodowała przejściowe trudności z realizacja inwestycji.
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Wypowiedź Z-cy Burmistrza odnośnie pracy w czasie pandemii uzupełniła Sekretarz Gminy, Agata
Kubacka, która poinformowała, że przez cały okres pandemii urząd był czynny i obsługiwał
mieszkańców.
Radny W. Kmieciak zapytał o wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego, ile w
poszczególnych mediach procentowo udało się zaoszczędzić na reklamach.
Sekreatarz A. Kubacka poinformowała, że radny otrzymał już odpowiedź pisemną na to pytanie,
natomiast kwoty procentowe zostaną podane na jutrzejszej komisji.
Burmistrz M. Szkudlarek poinformował, że w czasie pandemii podjął decyzję o ograniczeniu wydatków z
obawy przed obniżonymi wpływami do budżetu i aby przeciwdziałać zapaści finansowej gminy ze
względu na brak informacji czy samorządy otrzymają pomoc finansowa.
Na tym dyskusje zakończono.
Przewodniczący odczytał projekt opinii komisji w sprawie sprawozdanie finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020.
Głosowano w sprawie: przyjęcie opinii Komisji w sprawie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Przyjęta opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
3. Analiza możliwości rozwoju ścieżek rowerowych na terenie Gminy Swarzędz, rozważenie
propozycji stworzenia roweru miejskiego w naszej Gminie.
Temat przedstawił Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji, Janusz Gębarowski. Mapa ścieżek rowerowych
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny W. Kmieciak poruszył następujące tematy:
1. Barku połączenia rowerowego północ-południe oraz z Poznaniem.
Zapytał na jakim etapie jest ścieżka rowerowa na ul. Strzeleckiej w kierunku młyna.
2. Planowanej przebudowy ul. Cieszkowskiego, na której nie została zaplanowana droga rowerowa.
Zapytał, czy w koncepcji uwzględniono pas przeznaczony pod ruch rowerowy lub poprowadzenie ruchu
rowerowego w inny sposób
3. Braku drogi rowerowej wzdłuż trasy 92. Radny zasugerował, aby poszerzyć chodnik lub wybudować
nową ścieżkę rowerową
4. Problem „dzikiego przejście” przez tory kolejowe zlokalizowane na Nowej Wsi. Zapytał czy istnieje
możliwość budowy kładki nad torami w tym miejscu.
Odpowiedzi udzieli Z-ca Burmistrza G. Taterka:
ad. 1 – wyjaśnił, że gmina wystąpiła o decyzje środowiskowe, ze względu na trudny teren przebiegający
przy jeziorze. ad. 2 ze względu na zbyt wąski pas drogowy i uzyskanie płynności ruchów nie ma
możliwości zlokalizować na ul. Cieszkowskiego ścieżki rowerowej. Wymagało by to likwidacji dużej
części miejsc parkingowych, co wiązałoby się z niezadowoleniem mieszkańców.
ad. 3 powstanie ścieżka rowerowa w miejscu planowanego tunelu kolejowego, która zostanie skierowana
do ulicy Kirkora
ad. 4 budowa kładki generuje zbyt duże koszty budowy, wcześniej w priorytet realizacji wpisany jest
punkt przesiadkowy.
Radna A. Tomicka zapytała, czy ścieżka rowerowa do Gortatowa może zostać przedłużona w kierunku
Uzarzewa.
G. Taterka odpowiedział, że droga ta jest droga powiatową, można podjąć rozmowy na ten temat z
Powiatem.
Radna A. Tomicka zgłosiła wniosek o przedłużenie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Cmentarnej do
Uzarzewa oraz przedłużenie drogi rowerowej w kierunku Wierzonki, Wierzenicy i dalej w kierunku
Tuczna.
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Radny R. Dyzma złożył wniosek aby wystąpić do radnych powiatowych z terenu gminy Swarzędz o
zajęcie się chociaż jedną ścieżką rowerową na terenie gminy.
Radny w. Kmieciak zaproponował wspólne spotkanie Komisji z przedstawicielami Komisji Powiatowej
Radny S. Kurpisz prosi o przygotowanie mapy ścieżek rowerowych dla całej gminy.
Przewodniczący sformułował wnioski z komisji, które poddał pod głosowanie:
1. Komisja wnioskuje o zwrócenie się do radnych Powiatu Poznańskiego z terenu gminy Swarzędz o
podjęcie działań zmierzających do budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie
gminy Swarzędz. Preferowane drogi rowerowe to 1. droga Paczkowo – Sarbinowo - Łowęcin-Jasin, 2.
przedłużenie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Cmentarnej do Uzarzewa, 3. droga Kobylnica - WierzonkaKarłowice 4. droga rowerowa wzdłuż ulicy Cieszkowskiego.
Głosowano w sprawie: Komisja wnioskuje o zwrócenie się do radnych Powiatu Poznańskiego z terenu
gminy Swarzędz o podjęcie działań zmierzających do budowy ścieżek rowerowych przy drogach
powiatowych na terenie gminy Swarzędz. Preferowane drogi rowerowe to 1. droga Paczkowo –
Sarbinowo - Łowęcin-Jasin, 2. przedłużenie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Cmentarnej do Uzarzewa, 3.
droga Kobylnica - Wierzonka- Karłowice 4. droga rowerowa wzdłuż ulicy Cieszkowskiego.
Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
2. Komisja wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do zaprojektowania i wybudowania ścieżki
rowerowej prowadzącej od drogi 2407P do Wierzenicy i Wierzonki.
Głosowano w sprawie: Komisja wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do zaprojektowania i
wybudowania ścieżki rowerowej prowadzącej od drogi 2407P do Wierzenicy i Wierzonki.
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Z-ca Burmistrza G. Taterka przedstawił założenia funkcjonowania roweru miejskiego. Poinformował, że
gmina zwróciła się z zapytanie ofertowym do firm zajmujących się tym przedsięwzięciem. W gminie
powinno być min. 4-5 stacji. Koszty 1 stacja + obsługa to ok. 150 tys. rocznie. Byłby to system połączony
z systemem rowerów miejskich miasta Poznań, zapewniający sprawny system komunikacyjny.
Oferta drugiej firmy to oferta wypożyczenia dla gminy ok. 50 rowerów, które są rozstawiane na terenie
gminy Swarzędz. Jest to oferta wypożyczenia rowerów bardziej w celach turystycznych.
Koszt za cały sezon to ok. 160 tys. Z tych rowerów można by było korzystać tylko na terenie gminy.
Radni omawiali temat roweru miejskiego.
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.
Radny W. Kmieciak zapytał na jakie potrzeby zaplanowano zakup samochodu
Radna A. Tomicka zapytała o zasadność zakupu samochodu za 150 tys. złotych w dobie oszczędności.
Skarbnik K. Dziekan wyjaśniła, że są to wymogi ustawowe związane z elektromobilnością.
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński dopowiedział, że 10 % taboru od stycznia 2022 roku powinno być
zelekryfikowanych. Przepis ten nie uwzględnia autobusów hybrydowych. Do spełnienia tego warunku
potrzebne są samochody elektryczne lub z napędem gazowym.
Potrzeba zakupu samochodu dla Urzędu wynika z konieczności kontroli gospodarki odpadami, które to
zadanie Urząd przejął po likwidacji GOAPu..
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Radna Tomicka zapytała czy nie można kupić samochodu na gaz, który jest tańszy w zakupie o ok.
połowę. Z-ca burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że samochody z napędem gazowym nie podlegają
pod przepisy ustawy.
Radny S. Kurpisz poprosił o przygotowanie analizy kosztów utrzymania w porównaniu z kosztami
zakupu samochodu elektrycznego z samochodem spalinowym.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i
Gminy Swarzędz na rok 2021.
Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, 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: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej i Joannitów Poznańskich w Rabowicach,
Pszczelnej w Zalasewie oraz Rabowickiej w Jasinie”.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar.
Radna A. Tomicka zapytała jakiego typu wnioski wpłynęły.
Kierownik odpowiedział, że dotyczą ul Pszczelnej, gdzie jest obowiązujący plan pod zabudowę
aktywizacji gospodarczej. Aktualnie powstały tam budynki na podstawie warunków zabudowy. Należy
usankcjonować istniejącą zabudowę. Wyjaśnił, ze plan z 2017 r został w części unieważniony, a nowe
zapisy planu pozwolą na przesuniecie układu komunikacyjnego.
Radna A. Tomicka poprosiła o przesłanie rozstrzygnięcia nadzorczego, które unieważniło część planu z
2017 r.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej i Joannitów Poznańskich w
Rabowicach, Pszczelnej w Zalasewie oraz Rabowickiej w Jasinie”.
Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Rejon ulic: Łowieckiej i Myśliwskiej w Jasinie”.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar.
Komisja Zapoznała się.
e) Propozycja wprowadzenia do porządku obrad: Rozpatrzenie projektu uchwały w w sprawie zmiany
uchwały Nr XLI/381/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Skarbnika Gminy, Szymon Pieniowski.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/381/2017
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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f) Propozycja wprowadzenia do porządku obrad: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania
petycji.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura Rady Miejskiej, Hanna Mełeń.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przekazania petycji.
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący T. Majchrzak poinformował, że drzewa z ul. Średzkiej, bardzo ograniczają widoczność
przy wyjeździe z ul. Pogodnej. Zaproponował montaż lustra.
Z-ca Burmistrza G. Taterka wyjaśnił, że drzewa te posadziła gmina zgodnie z planem nasadzeń i
rekompensat. Są dobrane tak aby nie wychodziły koronami na teren ulicy, ale sprawdzi to i jeżeli
rzeczywiście ograniczają widoczność może będzie można je przesadzić.
Radna A. Tomicka zapytała, czy udało się ustalić co wypływa z rury nad jeziorem, gdyż minęły już 3
miesiące od zgłoszenia uszkodzenia i przesłania do gminy zdjęć.
G. Taterka odpowiedział, że na przesłanych zdjęciach widać tylko 1 opornik bardzo lekko uszkodzony.
Inspektor, który wykonał wizje lokalną nic nie stwierdził, prawdopodobnie są to wycieki z
przepompowni. Gmina skierowała pismo do Aquanetu z wnioskiem o sprawdzenie działania
przepompowni.
6. Zakończenie.
Na tym dyskusje zakończono.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi
Tomasz Majchrzak

Przygotował(a): Biuro Rady

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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