
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Rolnictwa

Protokół nr 4/2013

BRM.KR.0012.3.4.2013

Posiedzenie w dniu 9 maja 2013 r.
Obrady rozpoczęto 9 maja 2013 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:17 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.

Obecni:

1. Ewa Buczyńska
2. Barbara Czachura
3. Ryszard Dyzma
4. Piotr Kałużny
5. Maria Kowalska
6. Zygmunt Majchrzak

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Komisji Ewa Buczyńska powitała członków Komisji, sołtysów oraz 
pracowników Urzędu.
Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) Przewodnicząca stwierdziła, że komisja jest władna 
do podejmowania prawomocnych wniosków - 4 członków obecnych - 2 członków nieobecnych, w 
trakcie obrad doszła 1 radna Barbara Czachura, obecnych 5 członków. Przewodnicząca odczytała 
porządek obrad, nikt nie wniósł uwag. 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2. 

2. Omówienie materiałów sesyjnych.

a) Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej 
w Swarzędzu.
Powyższą uchwałę odczytała Przewodnicząca Komisji Ewa Buczyńska.

Głosowano w sprawie Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 
Rady Miejskiej w Swarzędzu.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało 
się: 0

Nie głosowało: 2

b) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu "Wielkopolska  
Odnowa Wsi 2013 - 2020".

Powyższą uchwałę przedstawił Dyrektor d/s Rozwoju Gminy Zbigniew Zastrożny. 
Doszła radna Barbara Czachura - obecnych 5 członków. 
Referent Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy Marta Jędro powiedziała, że nie 



ma możliwości dopisania innych sołectw, ponieważ termin składania wniosków był bardzo krótki. 
Dyrektor Zb.Zastrożny poinformował, że oferta będzie pełna dla wszystkich sołectw, po wprowadzeniu 
nowego statutu w ramach Lokalnej Grupy działania Światowid. Wyjaśnił, że Paczkowo się nie łapało, 
ponieważ dla niego są planowane większe inwestycje, które są przeprowadzane przez gminę. Ten 
program umożliwia wykorzystanie środków w wysokości funduszu sołeckiego. Poinformował, że Gmina 
Swarzędz przystąpi do programu międzygminnego o nazwie Światowid, który będzie obsługiwany przez 
gminę Łubowo. Ten program nazywa się LGD - Lokalna Grupa Działania. 
Radna Barbara Czachura wyjaśniła, że przystąpienie do tego programu Wielkopolska Odnowa Wsi nie 
daje środków, jedynie możliwa przystąpienie do konkursu. Wytypowanie sołectw nie daje gwarancji, że 
te sołectwa otrzymają środki. Natomiast LGD będzie dzieliła środki na sołectwa. 
Radny Ryszard Dyzma zapytał w imieniu Sołtysa Paczkowa, dlaczego nie została zawiadomiona o tym 
programie. 

Głosowano w sprawie Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do 
programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020".
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1

3. Opinia Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2012. 

Przewodnicząca Komisji Ewa Buczyńska odczytała opinię z wykonania budżetu i sprawozdania 
finansowego za 2012 rok (załącznik nr 3).
Radny R. Dyzma poprosił o wyjaśnienie skąd wystąpiły należności niewymagalne na 102 tys. zł 
i skąd się wzięły odsetki w wysokości 1mln 530 tys. zł - str.22. Zapytał czy tu nie ma pomyłki. 
poprosił o wyjaśnienie ze str.22 – kwoty 694 tys. zł za ścieki w Gruszczynie. 
Dyrektor Zb.Zastrożny odpowiedział w sprawie kanalizacji w Gruszczynie, że fragment tej 
kanalizacji funkcjonuje jako kanalizacja ogólno - spławna, ta kwota 694 tys. dotyczy różnicy 
opłat, od stanu na liczniku do ilości ścieków zapłaconych przez mieszkańców. Zaznaczył, że od 
momentu podłączenia do Puszczy Zielonki ten problem nie będzie funkcjonował. 
Radny R.Dyzma powiedział, że te opłaty za ścieki z Gruszczyna ma również ujęte ZGK i ma ujęta 
kwotę w wysokości 32 tys. zł, czyli m³ ścieków kosztuje ponad 20 zł. 
Dyrektor Z.Zastrożny odpowiedział, że z wyliczeń wyszedł taki absurd, ale tam nie tylko płyną 
ścieki. 
Radna B.Czachura przypomniała, że 20 lat temu mieszkańcy rozpoczęli budowę tej kanalizacji , 
która jest betonowa i przesiąkają przez nią wody gruntowe. 
Radny R.Dyzma zapytał o odszkodowanie dla Pana Drożyńskiego, o 187 zł na rzecz Sanepidu, wg 
jakiego klucza zapłacono za udział w Związku Puszcza Zielonka.
Dyrektor Z. Zastrożny odpowiedział, że przedstawi klucz udziału, który faktyczny jest 21%, 
a w I projekcie jest 19% udziału, ponieważ gmina miała swoje projekty.

Głosowano w sprawie Opinia Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i 
Gminy za rok 2012. 
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5



Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1

4. Sprawy bieżące.

Radna Barbara Czachura złożyła wniosek aby na posiedzenie z radnymi, przy omawianiu projektu 
uchwały w sprawie : zmiany statutu związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”w Murowanej 
Goślinie, zaprosić Przewodniczącego Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" Pana 
Tomasza Łęckiego . 
Wniosek poparli radni R.Dyzma i M.Kowalska. 
Dyrektor Zb. Zastrożny wyjaśnił, że wybudowanie kanalizacji w ramach Związku jest obciążone 
kredytem, który trzeba spłacić. W związku z powyższym ten kredyt musiałby zostać rozłożony 
tylko na osoby korzystające z tej kanalizacji. Natomiast rozłożenie na wszystkie gminy, na całą 
kanalizację w gminach spowoduje mniejsze obciążenie dla nowych użytkowników i stąd ten nowy 
projekt Statutu Związku. 
Radna Maria Kowalska zapytała czy Uzarzewo jest podłączone zapytała. 
Dyrektor  Z.Zastrożny  odpowiedział,  że  z  Uzarzewem,  z  częścią  Gruszczyna  i  Kobylnicy  ma 
kłopot,  bo  część  mieszkańców  obecnie  korzysta  z  Aquanetowskiej  sieci,  a  w  momencie 
podłączenia do nowej kanalizacji będą płacić inną taryfę. Dyrektor uważa, że koszty powinny być 
rozdzielone  tylko  na  jedną  gminę,  nie  na  wszystkie  gminy  wchodzące  w  skład  Związku.
Radny R.Dyzma powiedział,  że  jest  program w Urzędzie  Wojewódzkim o dofinansowanie do 
przedszkola. 
Referent  ds.  Nadzoru  Właścicielskiego,  Kontroli  i  Pozyskiwania  Funduszy  Marta  Jędro 
odpowiedziała, że ten program jest z Wojewódzkiego Funduszu Pracy . 
Radny R.Dyzma stwierdził, że ten program dotyczy partnerstwa publicznego i gdy gmina spełni 
odpowiednie  wymogi,  a  w tym wypadku wie,  że wystarczy,  że gmina  zabezpieczy budynek  
i żadnych środków nie będzie musiała zabezpieczać.
Referent  ds.  Nadzoru  Właścicielskiego,  Kontroli  i  Pozyskiwania  Funduszy  Marta  Jędro 
odpowiedziała, że ten projekt musi być w 100% zabezpieczony w budżecie gminy, a ostateczny 
termin  składania  wniosku mija  z  dniem 18 maja.  Stwierdziła,  że  program ten  jest  trudny do 
opracowania, ponieważ trzeba zrobić program analizy społeczeństwa. 
Radny R.Dyzma stwierdził, że usłyszał od urzędnika z Kostrzyna, że ze strony gminy musi być 
zabezpieczony tylko budynek.
Referent ds. Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy Marta Jędro ponownie 
oświadczyła, że środki muszą być zabezpieczone w gminie, bo taki jeden program obecnie gmina 
realizuje. 
Sołtys  wsi  Łowęcina  Kaczmarek  Bogumiła  poinformował,  że  jej  wieś  jest  za  przedszkolem  
w Paczkowie.
Wniosek 
Komisja  Rolnictwa proponuje  wnosi,  aby  przy  omawianiu  projektu  uchwały  w  sprawie 
zmiany  statutu  Związku  Międzygminnego  „Puszcza  Zielonka”  w  Murowanej  Goślinie 
zaprosić na posiedzenie Przewodniczącego Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" 
Pana Tomasza Łęckiego.

Głosowano w sprawie wniosek - zapr. Przewodniczącego T.Łęckiego. 
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0



Wstrzymało 
się: 0

Nie głosowało: 1

Wniosek :
Komisja  Rolnictwa  proponuje,  aby  utworzyć  przedszkole  z  prywatnym  operatorem,  które 

obsługiwałoby  4  wsie,  Łowęcin  Paczkowo,  Sarbinowo  i  Sokolniki,  korzystając  z  programu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w ramach działania 9.1.1. 

Przedszkole powyższe proponuje się zlokalizować w małym budynku po szkole podstawowej 
w Paczkowie. 

Głosowano w sprawie Wniosek - przedszkole. 
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało 
się: 0

Nie głosowało: 2

5. Zakończenie.

Na tym zakończono posiedzenie.

 

Przewodnicząca
Komisji Rolnictwa 

Ewa Buczyńska 

 

Przygotował(a): Biuro Rady 

Inspektor BRM

Aldona Rębacz

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


