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Posiedzenie w dniu 8 maja 2013 r.
Obrady rozpoczęto 8 maja 2013 r.o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.

Obecni:

1. Piotr Cichewicz
2. Piotr Kałużny
3. Maria Kowalska
4. Zygmunt Majchrzak
5. Grzegorz Taterka
6. Tadeusz Witkowski

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Gospodarczej radny Zygmunt Majchrzak.
Na wstępie powitał radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady, gości oraz pracowników Urzędu. 
Na podstawie załączonej do protokołu listy obecności (załącznik nr 1) Przewodniczący 
stwierdził, że Komisja Gospodarcza jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków, 
początkowo 5 członków obecnych, 1 nieobecny, w trakcie obrad doszedł 1 członek, wszyscy 
obecni ( 6 członków komisji). 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Zygmunt Majchrzak odczytał porządek obrad , który 
został przyjęty bez uwag i stanowi załącznik nr 2. 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad : za 5 członków, przeciw : 0, 
wstrzymało się : 0 ( obecnych 5 członków). 

2. Analiza koncepcji rozwiązań drogowych przewidzianych w najbliższych latach do 
realizacji w WPF.

Powyższy temat w formie wizualnej przedstawił Dyrektor d/s Rozwoju Gminy - Zbigniew 
Zastrożny oraz Kierownik Referatu Inwestycji - Bartłomiej Majchrzak. 
Kierownik Referatu Inwestycji Bartłomiej Majchrzak przedstawił audiowizualnie projekty zmian 
koncepcji drogowych zgodnie z załącznikiem nr 3. 
Doszedł radny Grzegorz Taterka. 
Kierownik B.Majchrzak przedstawił :
- zmianę koncepcji drogowej na terenach osiedlowych Swarzędz - północ. 
Poinformował o propozycjach powiększenia miejsc parkingowych, o wymianie oświetlenia 
ulicznego, o założeniu nowych terenów zielonych, o przebudowie chodników wzdłuż bloków. 
Powiedział, że to zadanie zostało podzielone w latach zgodnie z Wieloletnim Planem 
Finansowym. W chwili obecnej plan sytuacyjny jest uzgadniany z biurem projektowym. 
Radny Grzegorz Taterka zapytał czy na drodze prowadzącej do Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski SPDST będą zabezpieczone miejsca parkingowe. 
Kierownik B.Majchrzak potwierdził, że tam planuje się zrobić miejsca parkingowe i można zrobić 
kopertę dla SPDST. 
Redaktor Tygodnika Swarzędzkiego zapytał, kiedy rozpoczną się prace. 
Kierownik B.Majchrzak odpowiedział, że prawdopodobnie m-cu lipcu gmina otrzyma pozwolenie 



na budowę i wtedy będzie można ogłosić przetarg na wykonanie I etapu. Powiedział, że to zadanie 
zostało podzielone na 3 etapy, że corocznie na to zadanie zabezpieczone są środki 
w wysokości 700 tys. zł. 
Przewodniczący Z.Majchrzak przypomniał, że te plany były już omawiane i rozpatrywane na 
posiedzeniu Kom.Gosp. Zapytał, czy od tego czasu coś się zmieniło. 
Dyrektor Z.Zastrożny odpowiedział, że od czasu przedstawienia tej koncepcji na posiedzeniu 
Komisji, współpraca z władzami Spółdzielni znacznie się poprawiła, że władze Spółdzielni są 
otwarci na wszelkie wspólne działania i, że od tego czasu nie ma większych zmian w tym 
projekcie. 
Radny Piotr Choryński zwrócił uwagę na propozycję otwarcia parkingu przy gimnazjum, 
informując, ze parking ten jest zajęty od 8 rano do 21 i otwarcie go spowoduje, ze kadra 
nauczycielska nie będzie miała, gdzie parkować. Zapytał czy w stronę ulicy Zamkowej 
przewidziane jest powiększenie miejsc parkingowych. 
Dyrektor Z.Zastrożny odpowiedział, że w tym planie nie ma powiększenia tych miejsc, ale planuje 
się pomniejszenie terenu gimnazjum, po to by poszerzyć ulicę i zwiększyć miejsca parkingowe. 
Przewodniczący Rady Marian Szkudlarek zapytał czy będzie 1 kierunkowa uliczka przy kościele 
na os. Kościuszkowców. 
Kierownik B.Majchrzak odpowiedział, że tak, że ma być 1 kierunkowa, gdzie wyjazd planuje się 
na os. Kościuszkowców. 
Przewodniczący Z.Majchrzak zapytał od jakiego miejsca planuje się rozpocząć te zmiany. 
Kierownik B.Majchrzak odpowiedział, że tzw. od Manhattanu. 
Dyrektor Z.Zastrożny poinformował, że ma być rozpatrywana koncepcja przebudowy ulicy Nowy 
Świat, Pl.Powst. Wlkp. 
Burmistrz Anna Tomicka oświadczyła, ze zarówno w tym terenie jak i w mieście będzie więcej 
zieleni. Poinformowała, że w związku z tymi planami będzie trzeba uzupełnić budżet ZGK 
o kwotę 1mln 800 tys. zł. Poza tym tereny przejęte od Spółdzielni Mieszkaniowej położone na os. 
Raczyńskiego, też trzeba będzie zagospodarować. 
Dyrektor Z.Zastrożny powiedział, że chce ogłosić konkurs na rewitalizację tego terenu – na 
os.Raczyńskiego, które planuje się zagospodarować w okresie około 3 lat. 
Burmistrz A.Tomicka w sprawie zagospodarowania terenów zielonych w całym mieście planuje 
przygotować plan zagospodarowania, który po przygotowaniu zostanie przedstawiony Komisji. 
Poinformowała, że ze względu na ograniczone środki to zagospodarowywanie planuje robić 
etapami. 
- ulica Fiedlera 
Kierownik B.Majchrzak powiedział, że jest to mała uliczka, która ma mieć charakter pieszo-
jezdny i przewiduje się ją zrobić w 2015 roku. 
- Zalasewo ul.Glebowa
Kierownik B.Majchrzak poinformował, że to tez ma być ulica pieszo-jezdna, gdzie mają być 
postawione spowalniacze, planuje się również zrobić odwodnienie tej ulicy wraz 
z odprowadzeniem odwodnienia z ulic sąsiednich. 
- Kobylnica ul. Dworcowa. 
Dyrektor Z.Zastrożny powiedział, że to jest długa ulica i projekt robiony jest na całą ulicę, że 
kwestie gruntowe z Polskimi Kolejami Państwowymi są już daleko posunięte. Poinformował, że 
planuje się przenieść pętlę autobusową w kierunku dworca, a pozostawić tylko przystanki. Że na 
ten cel planuje się odkupić od PKP 2 działki przy samym dworcu za kwotę 60 tys. zł. Poza tym na 
tym terenie planuje się zrobić parking samochodowy.
Kierownik B. Majchrzak dopowiedział, że być może do końca tego roku gmina uzyska 
pozwolenie na budowę. 
Dyrektor Z.Zastrożny poinformował, że planuje się przebudowę tej ulicy 2 etapowo, pierwszy 
etap będzie do ul. Słonecznikowej, za firmą Cargo, na który zabezpieczono środki w wys. 2, 2mln 
zł.
Radny P. Kałużny stwierdził, że dobrze, że do tego miejsca planuje się zrobienie I etapu, bo to jest 
newralgiczny punkt. 
Radna Barbara Czachura zaproponowała wniosek, aby obniżyć poziom chodnika przy ul. 
Kwiatowej w Kobylnicy, który dochodzi do torów . 
- Osiedle ptasie 



Kierownik B. Majchrzak poinformował, że na krzyżówkach będą wyniesione skrzyżowania, że 
będą robione ciągi pieszo-jezdne. 
- Połączenie ulicy Kirkora,Granicznej poprzez rondo do ul. Przybylskiego i do ul. Szumana. 
Kierownik B. Majchrzak powiedział, że planuje się zrobić dodatkowy pas ruchu, by ułatwić 
przejazd w ulicę Szumana, że będą robione zatoki autobusowe oraz zostanie złagodzony łuk .
Zaprojektowano ścieżkę rowerową, która będzie wchodzić w ul. Kirkora i dalej pójdzie ulicą 
Szumana wzdłuż torów do Poznania. 
- Ulica Zachodnia 
Kierownik B.Majchrzak powiedział, że w tej ulicy planuje się zrobić ciąg pieszo- jezdny. 
Poinformował, że przygotowuje się plany dla ulic Złota,Srebrna, Diamentowa, dla ulic Zielonej, 
Jaśminowej w Bogucinie, a zleca się na ulicę Pszenną w Łowęcinie.
Radny P. Kałużny zapytał jakie są realne szanse inwestycji ul. Dworcowej w Kobylnicy. 
Kierownik B.Majchrzak odpowiedział, że do końca marca przyszłego roku gmina ma otrzymać 
pozwolenie na budowę i wtedy będą przygotowywane procedury przetargowe.
Radny P. Kalużny zapytał czy są jakiekolwiek przeszkody by przedłużyły się te procedury. 
Z-ca Burmistrza Adam Trawiński odpowiedział, że wszystko jest możliwe, bo na przykład dla 
innej inwestycji biuro projektowe upadło i wtedy wszystko może się przedłużyć.
Przewodniczący Komisji Z. Majchrzak zaproponował następujące wnioski : 

- Komisja Gospodarcza wnosi aby doprowadzić do niwelizacji poziomów w ulicy 
Swarzędzkiej w Kobylnicy pomiędzy chodnikiem od strony zachodniej, a przejazdem 
kolejowym. 
Głosowanie : za 4, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 4 członków).
- Komisja Gospodarcza wnosi, aby tam gdzie to jest możliwe przy inwestycjach drogowych 
projektować ścieżki lub trasy rowerowe i starać się je połączyć z istniejącymi. 
Głosowanie : za 4, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 4 członków).
- Komisja Gospodarcza wnioskuje, aby przy kolejnych rozwiązaniach komunikacyjnych, 
ciąg pieszo – rowerowy na osiedlach północnych przedłużyć wzdłuż ulicy Grudzińskiego 
i połączyć już z istniejącymi ścieżkami rowerowymi. 
Głosowanie : za 4, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0 ( obecnych 4 członków).

3. Omówienie materiałów sesyjnych.

- Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej 
w Swarzędzu.

Powyższą uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady Marian Szkudlarek.

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

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

Powyższą uchwałę przedstawił Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli 



i Pozyskiwania Funduszy - Mariusz Szrajbrowski.
Poinformował, że uchwała ta zostanie na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
wprowadzony na najbliższą sesję.

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

4. Opinia Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2012.
Opinię odczytał Przewodniczący Komisji Z.Majchrzak. Opinia stanowi załącznik nr 4.
Nikt nie wniósł uwag.

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

Za: 6

Przeciw: 0

Wstrzymało 
się: 0

Nie głosowało: 0

5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Z.Majchrzak w sprawie utwardzania dróg powiedział, że nie w każdych 
warunkach atmosferycznych można je równać.

Radny P. Kałużny poparł wypowiedź przedmówcy.

Przewodniczący Komisji Z.Majchrzak zaproponował następujący wniosek :
Komisja Gospodarcza wnosi, aby przy równaniu dróg uwzględniając ich nawierzchnię brać 
pod uwagę warunki pogodowe. 
Głosowanie za : 6, przeciw :0, wstrzymało się : 0 ( obecnych 6członków Komisji).
Radny T. Witkowski zaproponował następujący wniosek :
Komisja Gospodarcza wnosi aby ulicę serwisową wzdłuż ulicy Poznańskiej w Swarzędzu 
( od ulicy Meblowej do kościoła) posprzątać a szczególnie pozamiatać. 
Głosowanie za : 6, przeciw :0, wstrzymało się : 0 ( obecnych 6członków Komisji).

6. Zakończenie.
Na tym posiedzenie zakończono.



 

Przewodniczący
Komisji Gospodarczej 

Zygmunt Majchrzak 

 

Przygotował(a): Biuro Rady 

Inspektor BRM

Aldona Rębacz

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


