
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarcza

BRM.0012.2.5.2013

Protokół nr 5/2013
Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2013 r.

Obrady rozpoczęto 19 czerwca 2013 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 16:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 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, 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, 5 członków obecnych,  

1 nieobecny. 

Przewodniczący  Komisji  Gospodarczej  Zygmunt  Majchrzak  odczytał  porządek  obrad,  który  został 

przyjęty bez uwag i stanowi załącznik nr 2.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało : za 5 członków, przeciw : 0, wstrzymało się : 0.

Z-ca Burmistrza A.Trawiński poprosił by najpierw rozpatrzyć projekty uchwał budżetowych. 

Przewodniczący stwierdził, że jest tylko zmiana kolejności w porządku obrad.

Nikt z członków nie wniósł zastrzeżeń co do zmiany kolejności.

2. Drogi gminne:

a) stan dróg, zwłaszcza tych z przebiegiem linii autobusowych,

b) organizacja ruchu na drogach gminnych z ograniczeniami ( tonażowe i prędkości ).

Powyższy temat w formie prezentacji przedstawił Dyrektor d/s Rozwoju Gminy - Zbigniew Zastrożny 

oraz Kierownik Referatu  Gospodarki Komunalnej Elżbieta Karpińska – Domżalska, zgodnie 

z załącznikiem nr 3.

Radny Piotr Kałużny poinformował, że nazwa ulicy Krótkiej w Kobylnicy znajduje się w koronie 

drzew i jest niewidoczna poprosił o poprawienie tego.

Przewodniczący Z. Majchrzak stwierdził, że materiał został przygotowany bardzo obszernie. Uważa, że 

ulica Szumana jak i część ulicy Akacjowej w Uzarzewie powinny być naprawione. Niektóre drogi jak 



ulica Bliska prowadząca do Rabowic powinna być niezwłocznie zrobiona, a nie za 3 lata, tak samo jest 

z ulicą Transportową w Garbach. Ulica Dożynkowa w Gortatowie nie jest ujęta w planie i jest to droga 

powiatowa, ale jeżdżą nią autobusy i nawierzchnia powinna być na niej zrobiona, bo po takiej drodze 

autobusy nie powinny jeździć. Stwierdził, że ulica Graniczna nie jest w złym stanie, że najgorszy stan jej 

jest między  rondami. Przewodniczący stwierdził, że  powinno się zrobić ulicę Nowy Świat i że na dzień 

dzisiejszy zbędne jest robienie ulicy Warszawskiej. Natomiast droga od Paczkowa do Sokolnik wymaga 

naprawy. Powinna być też zrobiona część ulicy Czarnoleskiej w Kruszewni. Przewodniczący stwierdził, 

że  w najgorszym stanie z dróg którymi nie jeżdżą autobusy, jest ulica Łowiecka w Łowęcinie. 

Przewodniczący poinformował, że są dziury w ulicy Olszynowej w Rabowicach i ma nadzieję, że 

w najbliższym czasie zostaną one załatane.

Kierownik Elżbieta Karpińska - Domżalska powiedziała, że jej referat zajmuje się łataniem dróg, 

a  większe naprawy realizują inwestycje i aby te drogi zrobić to należy złożyć wnioski do budżetu by 

mogły być  ujęte w planie na przyszyły rok.

Przewodniczący Z. Majchrzak zapytał ile km jest naszych dróg. W imieniu mieszkańca zapytał kto jest 

inspektorem nadzoru i jak długo już pracuje na tym stanowisku. Stwierdził, że odbiór dróg nie jest 

właściwy i jakość wykonawstwa jest kiepska i  ta  jakość powinna być lepiej wyegzekwowana przez 

inspektora.

Kierownik E.Karpińska – Domżalska odpowiedziała, że nie wie ile km jest naszych dróg oraz jak długo 

pracuje Pan Sołecki, ale w najbliższym czasie odpowie. Poinformowała, że jest zatrudniony nowy 

pracownik, który również ma uprawnienia i będzie mógł dokonywać odbiorów. 

Radna M. Kowalska stwierdziła, że w fatalnym stanie jest droga prowadząca z Gortatowa do Uzarzewa, 

przy której znajduje się cmentarz uzarzewski.

Wniosek :

Komisja Gospodarcza po zapoznaniu się ze stanem dróg, oraz z planami ich remontu, akceptuje 

planowane remonty następujących ulic Szumana w Swarzędzu, Uzarzewa, Nowego Światu 

w Swarzędzu.  

Komisja wnioskuje by do tego programu dodać ulicę Bliską w Rabowicach, Transportową 

w Garbach, drogę łączącą  Paczkowo z Sokolnikami,  odcinek drogi Łowieckiej w Łowęcinie od 

ulicy Owocowej do końca, odcinek ulicy Czarnoleskiej w Kruszewni.  

Wnioskuje również, aby w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym utwardzić część ulicy 

Dożynkowej w Gortatowie. Zaznacza jednak, że jeśli tą drogą ( Dożynkową) planowany jest III 

etap budowy kanalizacji  w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, to wnosi 

o przesunięcie terminu  utwardzenia  po zakończeniu prac. 

Głosowanie : za : 5, przeciw : 0, wstrzymało się : 0.

3. System odbioru nieczystości płynnych - stan obecny i potrzeby jego zmian. 

Powyższy temat przedstawił Z-ca Burmistrza A.Trawiński oraz Joanna Sonnak -  Kierownik Referatu 

Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska.



Kierownik J.Sonnak poinformowała, że w gminie jest 20 odbiorców nieczystości płynnych, że właściciel 

musi mieć podpisaną umowę na odbiór ścieków, oraz  posiadać rachunki. 

Z-ca Burmistrza A. Trawiński poinformował, że w przyszłości będzie trzeba zająć się tym problemem, że 

ci którzy mają szamba będą płacić do gminy, a gmina zorganizuje wywóz ścieków. 

Przewodniczący Komisji w sprawie segregacji śmieci zaproponował następujące wnioski:

Komisja Gospodarcza wnioskuje, aby do posesji, z których na początku czerwca odebrano odpady, 

a nie pozostawiono worków na segregację , dostarczyć te worki  lub poinformować

zainteresowanych o możliwości i miejscu pobierania ich.

Głosowanie : za : 5, przeciw : 0, wstrzymało się : 0.

Komisja Gospodarcza wnioskuje, aby podać do wiadomości mieszkańców gminy  co oznacza 

segregacja odpadów, oraz jakie odpady i w jakim stanie nadają się do segregacji.

Głosowanie : za : 5, przeciw : 0,wstrzymało się : 0.

Komisja Gospodarcza wnioskuje, aby poinformować mieszkańców jaki będzie obowiązywał 

harmonogram odbioru odpadów mieszanych w pojemnikach, po wejściu w życie nowej ustawy.

Głosowanie : za : 5, przeciw : 0, wstrzymało się : 0.

Z-ca Burmistrza A.Trawiński odpowiedział, że rozmawiał Panem A.Zysem, który będzie odbierał śmieci 

z naszej gminy, który zobowiązał się, że w ciągu kilku dniu przygotuje taki harmonogram. Harmonogram 

ten będzie umieszczony na stronie internetowej urzędu, oraz  porozwieszany na tablicach ogłoszeń na 

terenie wiejskim. 

Komisja Gospodarcza wnosi, aby poinformować mieszkańców  o konsekwencjach prawnych, jakie 

grożą w przypadku niezłożenia deklaracji na odbiór odpadów.

Głosowanie : za : 5, przeciw : 0, wstrzymało się : 0.

Przewodniczący Z.Majchrzak zapytał czy to tak ma być, że mają być zewidencjonowane szamba, że ma 

być podpisana umowa, że  na podstawie zużycia wody będzie można wyliczyć ilość ścieków, że auta 

inscenizacyjne będą miały założone JPS.

Z-ca Burmistrza A. Trawiński odpowiedział, że tak, że tak  już jest w Poznaniu, że w naszej gminie musi 

być zewidencjonowana ilość szamb.

Przewodniczący zaproponował następujące   Stanowisko komisji w spr. systemu odbioru  nieczystości 

płynnych.

Stanowisko komisji w spr. systemu odbioru nieczystości płynnych,  jest takie, że do czasu 

ustabilizowania  spraw związanych z gospodarką odpadami stałymi, należy utrzymać 

dotychczasowy system odbioru nieczystości płynnych, ale w zdecydowanie większym zakresie 

prowadzić kontrolę posiadaczy szamb, aby ograniczyć zrzut ścieków do różnego rodzaju cieków 

wodnych czy drenarki. 

Głosowanie : za : 5, przeciw : 0, wstrzymało się : 0.



4. Omówienie materiałów sesyjnych.

a) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.

Powyższą uchwałę przedstawił i omówił Skarbnik Gminy Maciej Narłowski. 

Przewodniczący Komisji Zygmunt Majchrzak zapytał dlaczego na oświetlenie uliczne zwiększono środki 

o 200 tys. zł. Zapytał co dodatkowo planuje się za te środki zrobić. Dlaczego przesuwa się środki w 

wysokości  100 tys.  zł ze ścieżek rowerowych,  czemu przekazuje się 500 tys.  zł na Skaypark i różne 

ścieżki, czemu nie przeznacza się tych środków na remonty mieszkań, czy dróg. 

Dyrektor d/s Rozwoju Gminy Zbigniew Zastrożny odpowiedział w sprawie budowy ścieżki w dolinie 

Cybiny, że PKE Polski Klub Ekologiczny złożył odwołanie, które zostało oddalone i że cała sprawa  

z PKE trwała do końca maja, więc nie można było podjąć żadnych działań  projektowych dlatego nie ma 

sensu trzymać  tych  środków bo do końca  roku nie  pobuduje się  tych  ścieżek.  Natomiast  w sprawie 

Skayparku  odpowiedział,  że  do  21  czerwca  br.  można  złożyć  do  Ministerstwa  Sportu  wniosek  

o  dofinansowanie  tego  zadania,  ale  w  takim  wypadku  gmina  musi  posiadać  swoje  środki,  dlatego 

przesunięto środki z proponowanej budowy boiska Orlik na Skaypark. Dofinansowanie wynosi do 33%, 

a wartość kosztorysowa tego zadania, opiewa na kwotę 1mln 300 tys. zł. Na nakładki bitumiczne w ul. 

Szumana zostały również zabezpieczone na ten rok środki w wysokości 400 tys. zł, a na rozjazd między 

ulica  Kirkora  a  ul.  Tysiąclecia  zabezpieczono  środki  na  przyszły  rok  zgodnie  z  sugestiami  Komisji 

Gospodarczej. 

Kierownik Referatu Inwestycji Bartłomiej Majchrzak poinformował o zwiększeniu środków na 

oświetlenie uliczne. Powiedział, że planuje się wykonać oświetlenie w Kruszewni przy ul. Spółdzielczej - 

1 lampa, oświetlenie w ulicy Zimowej w Paczkowie, przyłącze energet. wraz z szafką  eneregt. na 

imprezy organizowane w sołectwie Sokolniki Gwiazdowskie, zainstalowanie oświetlenia w Wierzonce na 

2 planowanych przejściach - przy oczyszczalni i przy szkole, w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej. Prace 

projektowe na oświetlenie planuje się zrobić min. w Kruszewni, w Paczkowie itd.

Głosowano w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosował 1 członek – 

nieobecny :
1

b) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz  

na lata 2013 - 2032.

Powyższą uchwałę przedstawił i omówił Skarbnik Gminy Maciej Narłowski.

Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 

– 2032.

 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.



Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosował 1 członek – 

nieobecny :
1

c) Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych  

Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Powyższą uchwałę przedstawił i omówił Z-ca Dyrektora Swarzędzkiego Centrum Sportu 

i Rekreacji Mirosław Galant.

Przewodniczący Komisji poprosił o odpowiedź czy na kortach można wypić piwo oczywiście 

w pojemniku plastikowym, czy picie na korcie byłoby zgodne z prawem.

Głosowano w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego Centrum 

Sportu i Rekreacji.

 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosował 1 członek – 

nieobecny :
1

d) Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Kortów Tenisowych  

Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Powyższą uchwałę przedstawił i omówił Z-ca Dyrektora Swarzędzkiego Centrum Sportu 

i Rekreacji Mirosław Galant.

Głosowano w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Kortów Tenisowych 

Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

             Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosował 1 członek – 

nieobecny :
1

e) Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej 

w Swarzędzu w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Powyższą uchwałę odczytał Przewodniczący Komisji Zygmunt Majchrzak.



Głosowano w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Swarzędzu 

w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosował 1 członek – 

nieobecny :
1

f) Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających  

azbest dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony 

Środowiska Joanna Sonnak.

Głosowano w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i 

Gminy Swarzędz na lata 2012-2032.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosował 1 członek – 

nieobecny :
1

g) Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki i w miejscowości  

Kobylnica.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Anna 

Domasiewicz. 

Głosowano w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki i w miejscowości Kobylnica. 

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosował 1 członek – 

nieobecny :
1

h) Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki .

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Anna 

Domasiewicz.



Wyszedł radny P.Cichewicz, obecnych 4 członków.

Głosowano w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało 2 członków – 

nieobecnych :
2

i) Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Anna 

Domasiewicz.

Głosowano w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo. 

            Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało 2 członków – 

nieobecnych :
2

j) Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego 

w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie ( pow. ca. 7,5 ha).

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Inspektor Olga Motała, pracownik Referatu Architektury 

i Urbanistyki. 

Przewodniczący Z. Majchrzak zapytał jaki wpływ na wywołanie tego planu mają protesty mieszkańcy. 

Z-ca Burmistrza A. Trawiński wyjaśnił, że w pierwszym proteście tych osób była uwaga, że na tej ulicy 

mogą powstać same markety i jeśli ten plan zostanie wywołany to zawiesza się postępowanie na 9 m-cy, 

a poprzez przystąpienie do zmiany tego planu może nastąpić zmiana z usługowo mieszkaniowej na 

mieszkaniówkę, czyli to co ludzie zarzucają nie będzie miało miejsca. 

Przewodniczący Z.Majchrzak stwierdził,że protestujący uważają, że nie ma możliwości cofnąć tej decyzji 

pozwolenia na budowę tego pawilonu. 

Z-ca Burmistrza A.Trawiński odpowiedział, że to nie jest prawdą bo warunki już tam wydano w 2009r, 

poza tym mieszkańcy występowali  do SKO by uznać ich za stronę i tego w SKO nie uzyskali. 

Poinformował, że jeśli poprawi ten plan zgodnie z sugestiami SKO to nie ma podstawy nie wydawać tej 

decyzji. Poinformował, że w studium ten teren przeznaczony na usługi mieszkaniowe nie określając jaki 

procent jest zabudowy, poza tym strona zainteresowana może wnieść uwagę do planu, że w studium jest 

usługa i będzie żądał uwzględnienia tego lub odszkodowania i kto za to ma zapłacić, za utratę korzyści 



majątkowych zapytał. Poinformował, że  jeśli ktoś przed uchwaleniem planu ma decyzje - pozwolenie na 

budowę to nie można tego zmienić.

Głosowano w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego 

w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie ( pow. ca. 7,5 ha).

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 0

Przeciw: 1

Wstrzymało się: 3

Nie głosowało 2 członków – 

nieobecnych :
2

k) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Swarzędz.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – 

Swarzędz.

 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało 2 członków – 

nieobecnych :
2

l) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Garby.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - 

Elżbieta Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - 

Garby.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało 2 członków – 

nieobecnych :
2



ł) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Gruszczyn.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – 

Gruszczyn.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało 2 członków – 

nieobecnych :
2

m)   Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Janikowo.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – 

Janikowo.

 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało 2 członków – 

nieobecnych :
2

n) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Jasin.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Jasin.

 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało 2 członków 

– nieobecnych :
2



o) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Karłowice.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – 

Karłowice.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało 2 członków 

– nieobecnych :
2

p) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Kruszewnia.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – 

Kruszewnia.

 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 2

r) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Łowęcin.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – 

Łowęcin.

 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało 2 członków 

– nieobecnych :
2



s) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Rabowice.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – 

Rabowice.

 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 2

t) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Sokolniki Gwiazdowskie.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - 

Sokolniki Gwiazdowskie.

 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 2

u) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Uzarzewo.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – 

Uzarzewo.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 2

w) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  



przebiegu - Uzarzewo Katarzynki.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - 

Uzarzewo Katarzynki. 

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 2

x)   Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Wierzenica.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – 

Wierzenica.

 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 2

y) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Wierzonka.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – 

Wierzonka.

 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 2

z) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich  

przebiegu - Zalasewo.



Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 

Karpińska - Domżalska.

Głosowano w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – 

Zalasewo.

 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 2

ź) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" 

w Murowanej Goślinie.

Powyższą uchwałę przedstawił i omówił Z-ca Burmistrza Adam Trawiński, a wyjaśnień udzielała 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka. Odczytała propozycję stanowiska jaka ma być 

podjęta na najbliższej sesji. Poprosiła radnych by podjęli tę uchwałę, ponieważ umożliwia ona zrobić 

pozostałym sołectwom kanalizację.

Z-ca Burmistrza A.Trawiński poinformował, że w w budżecie będzie trzeba zabezpieczyć środki na 

wyrównanie opłat za ścieki by taryfy naliczone przez Związek były prawie takie same jak naliczone przez 

Aquanet. Podkreślił, że w perspektywie 3 lat gmina ma szansę otrzymać kwotę 32 mln zł na budowę 

kanalizacji i nawet gdyby gmina przez 10 lat miała corocznie dopłacać po 3 mln zł, to ważne jest, że 

kanalizację miałaby pobudowaną przez 3 lata. Stwierdził, że budżet gminy nigdy nie miałby takiej 

możliwości aby „wyciągnąć” na ten cel takiej kwoty.

Przewodniczący Komisji Z.Majchrzak stwierdził, że te wyjaśnienia są mocno spóźnione, że powinny być 

udzielone przed poprzednią sesją i wtedy ta uchwała byłaby podjęta. Powiedział, że bardzo mała ilość 

osób podłączyła się do kanalizacji, co powoduje, że koszt za ścieki może być wysoki i jeśli gmina nie 

dopłaci do tego to wtedy  przy tak wysokich opłatach nikt z mieszkańców nie będzie chciał się podłączyć.

Głosowano w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" w Murowanej 

Goślinie.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Nie głosowało: 1

5. Sprawy bieżące.

Radny Tadeusz Witkowski powiedział, że zakończono inwestycję na ul. Napoleońskiej, ale nadal są znaki 

na ul. Kasprowicza. Wnioskuje by te znaki usunąć.



Wniosek :

W związku z zakończeniem modernizacji ulicy Napoleońskiej w Swarzędzu, Komisja Gospodarcza 

wnioskuje, aby usunąć znaki drogowe, które były założone na czas wykonywania prac.

Głosowanie : za : 4, przeciw : 0, wstrzymało się : 0.

  Przewodniczący Z.Majchrzak zaproponował następujący wniosek :

W związku z wprowadzeniem do WPF utwardzenie nawierzchni bitumicznej w ul. Pszennej w 

Łowęcinie, należy w przypadku  realizacji III etapu kanalizacji w ramach programu „Puszcza 

Zielonka”, wykonać w tej ulicy kanalizację jak najwcześniej aby zgodnie z planem, utwardzenie tej 

ulicy wykonać najpóźniej w 2015 roku.

Głosowanie : za : 4, przeciw : 0, wstrzymało się : 0.

6. Zakończenie.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

                                                                  Przewodniczący

                                                                       Komisji Gospodarczej

                                                                         Zygmunt Majchrzak 

Przygotował(a): 

Inspektor BRM

Aldona Rębacz

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


