Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi
BRM.KGŚiRW.0012.2.9.2021

Protokół nr 9/2021
Obrady rozpoczęto 20 października 2021 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:16 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 7 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 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, 6 członków obecnych, 3 nieobecny. W
trakcie posiedzenia przybył 1 radny, obecnych 7 członków, 2 nieobecnych. Przewodniczący Komisji
Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi przedstawił porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2.
2. Zadania Gminy wynikające z programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej i tzw.
Uchwały antysmogowej.
Temat przedstawiła p.o. Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Katarzyna Lewandowska.
Materiały informacyjne stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Radna A.Tomicka zapytała czy gmina przystąpiła do programu "Czyste powietrze".
Z-ca Burmistrza, G. Teterka odpowiedział, że ze względu na braki kadrowe do tej pory gmina nie
przystąpiła, ale przygotowuje się do tego w najbliższym czasie. Poinformował, że pomimo że gmina nie
przystąpiła do programu każdy z mieszkańców może wziąć udział w konkursie poprzez złożenie wniosku
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.
Radny W. Kmieciak, zapytał czy w przyszłym roku gmina będzie kontynuowała program wymiany
pieców.
Dyskutowano na temat programu wymiany pieców i programu w tym zakresie na przyszły rok.
Radna A. Tomicka zapytała o funkcjonowanie dronów w zakresie przeprowadzania kontroli spalanych
odpadów.
Odpowiedzi udzielił Komendant Straży Miejskiej, Piotr Kubczak.
Przewodniczący T. Majchrzak zapytał o deklarację dot. źródeł ciepła i spalania paliw w gospodarstwach
domowych.
K. Lewandowska odpowiedziała, że wzór deklaracji zamieszczono w materiałach na komisję oraz jest
dostępny na stronach internetowych urzędu i w siedzibie urzędu. Poinformowała, że mieszkańcy składają
już deklaracje.
Przewodniczący poprosił aby wzór deklaracji był dostępny na głównej stronie urzędu.
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Radny W. Buczyński zapytał czy w przyszłym roku programy dofinansowań będą dotyczyły również
fotowoltaiki.
Z-ca Burmistrza G.Taterka odpowiedział, że istnieją rządowe programy dofinansowań do fotowoltaiki.
3. 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.
Skarbnik ponadto poinformowała, że podczas sesji zostanie zgłoszona do projektu uchwały
autopoprawka. Następnie przedstawiła informacje dotyczące zakresu proponowanej autopoprawki. Treść
autopoprawki zostanie dołączona do projektu uchwały.
Przewodniczący T. Majchrzak zapytał o środki zaplanowane na :
- modernizację serwerów,
- przebudowę i modernizację ulic,
- dofinansowanie realizacji ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie z programu „Polski Ład”.
Na pytania odpowiedział Z-ca Burmistrz G. Taterka oraz Z-ca Kierownika Wydziału Informatyki,
Aleksandra Pietrzak.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i
Gminy Swarzędz na rok 2021.
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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.
Radny W. Kmieciak zapytał czy zwiększenie kwoty przeznaczonej na przebudowę budynku po Hotelu
jest związane z wykonaniem parkingu przy budynku od ul. Strzeleckiej.
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że zostanie wykonany parking oraz, że aktualnie trwa
modernizacja budynku, w trakcie której zachodzi konieczność wykonania prac, które generują dodatkowe
koszty. Dopowiedział, że większość przesunięć w WPF dotyczy środków finansowych związanych z
realizacją modernizacji ul. Zamkowej i Nowy Świat.
Burmistrz M. Szkudlarek poinformował, że aktualnie to zadanie jest wycenione na 34 mln. zł i kwota ta
obejmuje kompleksową rewitalizację łącznie z podziemnymi instalacjami, które nie zostały wykonane
podczas przebudowy płyty Rynku.
Radna A. Tomicka odniosła się do słów Burmistrza, dopytała o dokładaną wysokość środków
finansowych związanych z przebudową Hotelu 3.
Z-ca Burmistrza G. Tatarka odpowiedział, że środki są przeznaczone w głównej mierze na realizacje
parkingu oraz na doposażenie budynku.
Radna A. Tomicka poprosiła o podanie powierzchni parkingu oraz ilości miejsc parkingowych tam
zaplanowanych.
Przewodniczący T. Majchrzak zapytał o przesunięcie środków na zadanie związane z powstaniem
dziennego domu opieki w Paczkowie.
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że gmina będzie próbowała pozyskać dofinansowanie z Powiatu
Poznańskiego.
Radny W. Buczyński zapytał z jakiego powodu zostają przesunięte środki na zadania na terenie
Wierzonki na 2023 rok.
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że gmina czeka na rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie naboru do
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kolejnych edycji programu "Polski Ład" i ma nadzieję na pozyskanie środków z tego programu co
pozwoliłoby odciążyć budżet gminy.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021 – 2043.
Wyniki głosowania ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Podatków i Kontroli Podatkowej, Bartosz Zalewski.
Kierownik przedstawił informacje dodatkowe do projektu uchwały, które stanowią załącznik nr 4 do
protokołu.
Radny W. Kmieciak zapytał, jaki jest zakładany wzrost przychodów do budżetu z tytułu podniesienia
składek podatkowych.
Kierownik odpowiedział, że zakładany wzrost dochodów z podatków jest na poziomie 4 mln. zł. Gdyby
gmina podniosła stawki do maksymalnego poziomu wzrost wyniósłby ok. 5 mln zł.
Radny W. Kmieciak wyraził opinię, że gmina powinna zastanowić się nad zastosowaniem maksymalnych
stawek podatkowych ze względu na inflację i utratę dochodów budżetowych gminy w celu realizacji
inwestycji.
Radna A. Tomicka wyraziła opinię, że gmina nie powinna podnosić podatków, tylko bardziej racjonalnie
planować wydatki gminy.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Promocji, Izabela Paprzycka.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy
Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Łowęcin – Gronowa.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka.
Głosowano w sprawie:rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w
miejscowości Łowęcin – Gronowa.
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu ogrodów działkowych w rejonie ulic Cmentarnej i Z.
Grudzińskiego w Swarzędzu.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka.
Przewodniczący T. Majchrzak zapisał jakie są zapisy studium zagospodarowania.
Radny W. Kmiecik zapytał czy uchwalenie tego planu przyczyni się do egzekwowania przez gminę
przepisów budowlanych w zakresie budowy altan na działkach ROD i doprowadzenie tego obszaru do
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zgodnego z zapisami ustawy.
Radny poprosił o przygotowanie informacji czy gminie udało się ograniczyć nielegalną zabudowę na
ROD.
Kierownik Wydziału Architektury, J.Cesar odpowiedział, że w zakresie kompetencyjnym gminy nie
znajdują się sprawy związane z nadzorem budowlanym. Kwestie dotyczące przekroczenia maksymalnej
dopuszczalnej wielkości zabudowy powinny być zgłaszane do nadzoru budowlanego, który w tym
zakresie prowadzi kontrole.
Radna A. Tomicka zapytała o strefę ochronną od cmentarza
G. Taterka odpowiedział, że gmina musi utworzyć strefę ochronną, gdyż ma nastąpić powiększenie
powierzchni cmentarza i w strefie tej nie będzie można realizować ujęć wody pitnej z wód gruntowych.
Dyskutowano na temat procedury planistycznej.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogrodów działkowych w rejonie ulic
Cmentarnej i Z. Grudzińskiego w Swarzędzu.
Wyniki głosowaniaZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Cybińskiej i A. Cieszkowskiego w Swarzędzu.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Cybińskiej i A. Cieszkowskiego w
Swarzędzu.
Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
4. Sprawy bieżące.
Z-ca kierownika Biura Rady Miejskiej, M. Kałek poinformowała o propozycji wprowadzenia przez
Przewodnicząca do porządku obrad Sesji RM dwóch protokołów z kontroli wykonanych przez Komisję
Rewizyjną oraz przedłużenia terminu dokonania ostatniej kontroli.
Przewodniczący poprosił o przesłanie przez członków komisji propozycji do planu pracy komisji na
przyszły rok.
Radny W. Buczyński zapytał czy po wyjściu ze Związku GOAP pojemniki na śmieci przejdą na
własnością gminy lub właścicieli posesji.
Burmistrz M. Szkudlarek poinformował, że do czerwca pozostaje dotychczasowy wykonawca i w tej
kwestii nic się nie zmienia. Po przetargu gmina wyłonieni nowego wykonawcę. Poinformował również,
że planuje zorganizowanie osobnego zebrania w celu konsultacji tematu.
Radna A. Baranowska-Graczyk poruszyła kwestię źle zamontowanej szyny zjazdowej dla rowerów i
wózków przy zejściu w tunelu przy Dworcu Kolejowym na ul. Dworcowej oraz braku szyny na schodach
z wiaduktu przy ul. Polnej.
Burmistrz M.Szkudlarek odpowiedział, że aktualnie trwa modernizacja przejścia dla pieszych przy
dworcu i będzie wykonany profesjonalny zjazd dla rowerów i wózków.
W kwestii schodów przy ul. Polnej Z-ca Burmistrza G. Taterka poinformował, że schody te są za wąskie
na zamontowanie jakiegokolwiek systemu zjazdowego, gdyż groziłoby to wypadkami. Ponadto
poinformował, że teren ten jest własnością Powiatu.
Radny W. Kmiecik zapytał czy powstanie kanalizacja na całości ul. Słowackiego, gdyż mieszkańcy
zgłaszają, że ulica nie zostanie w całości objęta kanalizacją.
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że konieczne jest wykonanie przepompowni, gdyż cały spływ
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ścieków przechodził przez prywatne posesje. Inwestycja została podzielona dwa etapy. Druga część
będzie realizowany w następnym etapie.
Radna K. Szaferska poinformowała, że są organizowane przez WFOŚ szkolenia dla sołtysów z zakresu
pozyskiwania funduszy na dofinansowania w zakresie wymiany źródeł ciepła i zachęca wszystkich
sołtysów do udziału, gdyż jest to szkolenie bardzo pomocne w wypełnianiu wniosków. Kolejne spotkanie
jest planowane na 4 listopada.
Radna A. Tomicka zapytała na jakim etapie jest koncepcja ronda u zbiegu ul. Kwaśniewskiego
Cieszkowskiego w Swarzędzu.
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że radni powiatowi złożyli 2 wnioski o ujęcie w planie budżetu
powiatu poznańskiego.
Radna A. Tomicka zapytała o dokumentacja na Królewską i Darniową.
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że dokumentacja powinna być gotowa.

5. Zakończenie.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi
Tomasz Majchrzak
Przygotował(a): Biuro Rady

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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