
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Kultury i Sportu 

Swarzędz, dnia 22.08.2013r.

Protokół nr 6/2013
BRM.KKiS.0012.5.6.20013

Posiedzenie w dniu 22 sierpnia 2013 r.
Obrady rozpoczęto 22 sierpnia 2013 r. o godz. 8:30, a zakończono o godz. 10:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.

Obecni:

1. Piotr Budziński
2. Jan Kita
3. Bartosz Stawicki
4. Katarzyna Szkudlarek
5. Tadeusz Witkowski

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Bartosz Stawicki.

Powitał członków Komisji, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja jest władna podejmować prawomocne wnioski. Obecnych 

4 członków komisji, 1 członek nieobecny ( lista obecności stanowi załącznik nr 1).

Przewodniczący Komisji Bartosz Stawicki odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 nikt nie 

wniósł  uwag  do  porządku.

2.  Analiza potrzeb w zakresie  kultury i  sportu pod kątem rozwoju tych dziedzin w roku 2014 -  

dyskusja.

Przewodniczący Komisji Bartosz Sawicki otworzył dyskusję w wyżej przedstawionym temacie. Zapytał  

czy coś się "ruszyło" w zakresie zrobienia boiska do koszykówki na placu przy ul. Pogodnej w Swarzędzu. 

Dyrektor ds. Rozwoju Gminy Zbigniew Zastrożny poinformował, że środki na boiska sportowe zapisane są 

w dziale SCSi R i przewidziane są na lata 2015 i 2016, na budowę kortów i boiska wielowymiarowego 

sztucznego. Na 2014 r. nie są przewidziane żadne środki,  ponieważ wycofano środki z budowy boiska  

Orlik  przy  pływalni.  Dyrektor  powiedział,  że  Gmina  złożyła  wniosek  na  dofinansowanie  zadania 

zagospodarowanie  jeziora swarzędzkiego i  doliny Cybiny.  W przyszłym roku planuje  się rewitalizację  

terenów na południu miasta, dotyczy to terenów zielonych przejętych od Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 

remont boisk znajdujących się na południu miasta. Poinformował również, że Gmina ma szansę uzyskać 

dofinansowanie od Ministerstwa w wysokości 400 tys.  zł  na planowaną budowę Skay-  parku, na którą 

przewiduje się środki w wysokości ponad 2 mln zł. Zastawiania się czy nie dołożyć tego zadania do WPRO  

- Turystyka, gdzie dofinansowanie oscylowałoby w wysokości 80-85 % wartości zadania. 

Radny Powiatu Paweł Bocian stwierdził, że z wypowiedzi przedmówcy wynika, że budowa Skay- parku 

ma małe szanse na dofinansowanie,dlatego proponuje aby rozbudować plac zabaw za pływalnią przy nowej 

ścieżce rowerowej. Stwierdził, że postawiona zewnętrzna siłownia dobrze służy mieszkańcom. 

Dyrektor  Zb.Zastrożny  poinformował,  że  są  2  miejsca  na  postawienie  siłowni.  Jedno  za  boiskiem  

z piaskiem do siatkówki plażowej, a drugie z tyłu plac zabaw. Uważa, że boisko do siatkówki nie cieszy się 

takim dużym powodzeniem i dlatego proponuje, aby w przyszłym roku w tym miejscu postawić siłownię,  

ale  najpierw  trzeba  zrobić  dokumentację,  która  jest  niezbędna.  Planuje  również  zrobić  kaskadę  



z wody, oraz ogródek meteo na który ma już projekt, ale lokalizację określi się dopiero w przyszłym roku 

na wiosnę, po zlokalizowaniu boiska ze sztuczną nawierzchnią. Dyrektor poinformował Komisję, że ze 

względu na realizację w 201 4 roku dużej inwestycji w postaci budowy szkoły w Zalasewie, nie przewiduje 

się budowy boiska. Boisko planuje się pobudować w 2015 roku. 

Z-ca Burmistrza A.Kubacka poinformowała, że brakuje środków na konserwację Orlików przy szkołach.

Dyrektor  Z.  Zastrożny  dopowiedział,  że  w  przyszłorocznym  budżecie  trzeba  zabezpieczyć  środki  na 

konserwację boiska przy Szkole nr 5.

Radny Powiatu P. Bocian stwierdził, że nawierzchnia na boisku przy Szkole nr 3 powinna być zmieniona 

na nową i najlepiej nowej generacji.

Dyrektor Z. Zastrożny odpowiedział, że trzeba się zastanowić czy tak małym boisku położyć tylko trawę 

i wtedy będzie tylko do piłki nożnej, czy położyć poliuretan i wtedy możliwości wykorzystania jego będzie  

więcej.

Z-ca Burmistrza  A.  Kubacka zapytała  czy nie można wykorzystać  siłowni,  które  jest  przy Liceum na  

Podgórnej.  Uważa,  że  trzeba  zapytać  się  dyrektora  liceum  czy  ta  siłownia  nie  mogłaby  być  

ogólnodostępna.

Przewodniczący Komisji B.Stawicki poinformował, że od 7 lat prosi by zrobić boisko do koszykówki na 

placu przy ul. Pogodnej . Uważa, że to boisko w tym miejscu jest niezbędne. Dyskutowano również na 

temat planowanej plaży i kąpieliska nad jeziorem swarzędzkim. 

3. Omówienie materiałów sesyjnych.

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

Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Skarbnik Gminy Maciej Narłowski. 

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

głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1

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

2013 - 2032.

Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Z-ca Skarbnika Gminy Karolina Dziekan.

Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032. 

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4



Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1

c. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15  

maja 2012r.  w sprawie ustalenia Strefy  Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,  wprowadzenia opłat  za  

parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek  

za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich  

pobierania.

Powyższy  projekt  uchwały  przedstawił  i  omówił  Kierownik  Nadzoru  Właścicielskiego,  Kontroli  

i Pozyskiwania Funduszy - Mariusz Szrajbrowski. Głosowano wraz z wnioskiem Komisji Gospodarczej

Głosowano w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 

2012r.  w  sprawie  ustalenia  Strefy  Płatnego  Parkowania  Niestrzeżonego,  wprowadzenia  opłat  za 

parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek 

za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich  

pobierania wraz z wnioskiem z Komisji Gospodarczej o następującej treści ; aby doprecyzować w uchwale 

zapis  dotyczący  inwalidy,  by  mogli  parkować  w  strefie  bezpłatnie,  ale  tylko  w  miejscach  do  tego 

wyznaczonych. Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1

d. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

z dotychczasowym najemcą nieruchomości.

Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli 

i Pozyskiwania Funduszy - Mariusz Szrajbrowski.

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą 

nieruchomości.. Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1



e) Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

z dotychczasowym najemcą lokalu.

Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli 

i Pozyskiwania Funduszy - Mariusz Szrajbrowski. 

Glosowanie : za : 4 , przeciw : 0, wstrzymało się : 0 ( obecnych 4 członków).

f) Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości.

Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania 

Funduszy - Mariusz Szrajbrowski.

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym użytkownikiem 

nieruchomości. Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1

g) Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości  

zabudowanych położonych w Paczkowie.

Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli 

i Pozyskiwania Funduszy - Mariusz Szrajbrowski.

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanych 

położonych w Paczkowie. Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1

h) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja  

2011r. w sprawie : ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie  

Gminy Swarzędz. 



Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Kierownik Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych - Dorota 

Zaremba oraz II Z-ca Burmistrza Agata Kubacka.

Głosowano w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. 

w sprawie : ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy 

Swarzędz. Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1

i. Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla  

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. 

Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Kierownik Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych - 

Dorota Zaremba.

Głosowano w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1

j) Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień 

w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - Mariola 

Józwiak.

Głosowano w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień w zakresie ustalania 

wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Wyniki głosowania 

zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0



Nie głosowało: 1

k) Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta  

Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli :  

Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 40 ha).

Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Inspektor Referatu Architektury i Urbanistyki Olga Motała.

Głosowano w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta 

Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, 

Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 40 ha). Wyniki głosowania zaprezentowano 

poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1

l) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/350/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30  

marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Paczkowa ( pow. ca. 353ha.)

Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Inspektor Referatu Architektury i Urbanistyki Olga Motała.

Głosowano w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/350/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa ( pow. 

ca. 353ha.). Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1

ł) Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej 



w Swarzędzu nr XLI/367/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu  

Administracyjnego w Poznaniu.

Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła pracownik Biura Radców Prawnych Rita Świętek.

Głosowano w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLI/367/2013 

z dnia 25 kwietnia 2013r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 1

4. Sprawy bieżące.  

Brak.

5. Zakończenie. 

Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.  

Przewodniczący

Komisji Kultury i Sportu 

Bartosz Stawicki

Przygotował(a): Biuro Rady 

Inspektor BRM Aldona Rębacz

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


