Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Kultury i Sportu
BRM.0012.5.4.2013

Protokół nr 4/2013
Posiedzenie w dniu 9 maja 2013
Obrady rozpoczęto 9 maja 2013 o godz. 8:30, a zakończono o godz. 10:15 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 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 Kultury i Sportu Bartosz Stawicki. Na wstępie
powitał radnych, gości oraz pracowników Urzędu. Na podstawie załączonej do protokołu listy
obecności (załącznik nr 1) stwierdził, że Komisja Kultury i Sportu jest władna do podejmowania
prawomocnych wniosków – obecnych 5 członków Komisji ( wszyscy ). Przewodniczący Komisji
Kultury i Sportu Bartosz Stawicki odczytał porządek obrad, który został przyjęty bez żadnych
uwag. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2.
2. Zapoznanie się z planem obchodów Dni Swarzędza.
Plan obchodów Dni Swarzędza przedstawił Marcin Młodziński, Kierownik Referatu Promocji
oraz Paweł Bocian, pracownik Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Plan stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji radny Stawicki zapytał, czy będzie wykorzystywana podczas Dni
Swarzędza scena przy pływalni.
Kierownik Młodziński odpowiedział, że jest to za mały obiekt na imprezę tak dużej skali, scena
będzie służyła głównie do imprez towarzyszących, organizowanych przez SCSiR. Ponadto
Kierownik poinformował, że w dniu 14 czerwca br. odbędzie się na scenie impreza biletowana,
podczas której wystąpi zespół "LUX Torpeda".
3. Dyskusja o wieloletnich planach dot. polityki w zakresie strukturalno - organizacyjnym i
inwestycyjno - modernizacyjnym placówek kulturalnych i sportowych na terenie Gminy.
Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy Zbigniew Zastrożny przedstawił zadania inwestycyjne
dotyczące sportu, rekreacji i kultury, które są realizowane i zapisane w Wieloletniej Prognozie
Finansowej:
•

Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa

komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050
•

Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem
Swarzędzkim wraz z przystanią, Cel: Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w Gminie
Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050

•

Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny, Cel: Rozbudowa
infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 921-92195-6050

•

Moje boisko - Orlik 2012, przy pływalni Wodny Raj, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do
obiektów sportowych, Klasyfikacja 926-92601-6050

•

Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego,
Cel: Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Swarzędz, Klasyfikacja 926-926016050

•

Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem, Cel:
Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 926-92601-6050

•

Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo - turystycznej SCSiR (korty, pływalnia) – projekt, Cel:
Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, klasyfikacja 926-92695-6050.
Dyrektor Zastrożny poinformował, że na budowę sky parku zaplanowano 1 mln 400 tys zł, jednak
wykonanie tego zadania nie powinno przekroczyć 1 mln zł. Następnie dodał, że konieczne jest
wybudowanie zaplecza socjalnego dla osób korzystających min. z kortów tenisowych. Z tym
zadaniem Dyrektor Zastrożny powiedział, że jest problem, ponieważ plan zagospodarowania
terenu przy kortach nie dopuszcza żadnej zabudowy, dlatego gmina podjęła zmierzające do
zmiany tego planu. Procedura zmiany planu trwa bardzo długo, dlatego należy się zastanowić, czy
nie przenieść w inne miejsce tego obiektu. Chodzi o to, aby zaplecze wybudować jak najszybciej,
ponieważ są korty, można z nich korzystać, ale nie ma zaplecza, dlatego należy jak najszybciej te
prace wykonać. W kwestii boiska sportowego w Wierzonce, to jedno na terenie przejętym od
Agencji Skarbu Państwa będzie prawdopodobnie boiskiem trawiastym, a boisko sportowe przy
szkole podstawowej w Wierzonce będzie boiskiem ze sztuczną nawierzchnią. Odnośnie sieci
ścieżek rowerowych Dyrektor Zastrożny powiedział, że zgodnie z przedstawianym wcześniej na
komisji już planie ścieżek, będzie to wykonywane jako ciągi pieszo rowerowe łącznie z traktami
zieleni. Informując szczególnie radnego Stawickiego, Dyrektor poinformował, że jest duża szansa
na remont boisko sportowe przy ul. Pogodnej w roku 2013 ze środków bieżących. Dyrektor
Zastrożny poinformował także, że będzie konieczność rewitalizacji terenów przejętych od
Spółdzielni Mieszkaniowej na południu Swarzędza. Są to asfaltowe boiska sportowe, których
nawierzchnia nie jest zła, ale system odwodnienia tych boisk należy naprawić. Jest to dla Gminy
wyzwanie, ale należy te prace wykonać, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z obiektów
i aby te boiska były otwarte.
Radna Katarzyna Szkudlarek zapytała, kiedy stara ścieżka nad jeziorem będzie
remontowana i czy będzie rozdzielona na część dla pieszych i część dla rowerzystów.

Dyrektor Zastrożny poinformował, że odpowiedzi udzieli na piśmie, po sprawdzeniu dokładnie
całej sprawy.
Radny Tadeusz Witkowski zapytał, jaki jest sposób wykorzystania terenu w Wierzonce.
Dyrektor Zastrożny poinformował, że będzie to boisko trawiaste, pełnowymiarowe.
Przewodniczący Komisji radny Stawicki zapytał, czy lokalizacja sky parku się nie zmieniła?
Dyrektor Zastrożny odpowiedział, że lokalizacja nie zmieniła się, ponieważ jest już pozwolenie na
budowę.
Paweł Bocian zapytał, czy rzeczywiście za tak wysoką kwotę trzeba budować sky park, zapytał,
czy nie lepiej wykonać bieżnię z prawdziwego zdarzenia, zapytał czy zainteresowanie sky
parkiem będzie aż tak duże.
Dyrektor Zastrożny odpowiedział, że w chwili obecnej na etapie planów i konsultacji
zainteresowanie młodych ludzi jest bardzo duże, a lokalizacja jest bardzo dobra, także
zainteresowanie będzie z pewnością bardzo duże.
Radna Szkudlarek zapytała czy nad jeziorem będzie plaża?
Dyrektor Zastrożny odpowiedział, że w nowym planie zagospodarowania terenu Gmina wskazała
kąpielisko w rejonie ul. Św Marcina w miejscu, gdzie ścieżka biegnie pod górę w stronę
cmentarza w kierunku przystani. Lokalizacja w tym rejonie jest możliwa.
Dyrektor SCSiR Mariola Józwiak poprosiła członków Komisji, aby pamiętali, że przy każdym
przekazaniu danego obiektu do Centrum, należy przekazać również środki na utrzymanie tego
obiektu.
4. Omówienie materiałów sesyjnych.
a) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok.
b) Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
c) Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w
Swarzędzu.
Projekt uchwały przedstawiła Hanna Mełeń, kierownik Biura Rady, zgodnie z treścią projektu i
uzasadnieniem.
Głosowano w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Swarzędzu..
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 3
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Radny Kita nie brał udziału w głosowaniu.

d) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu
"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020".
Projekt uchwały przedstawiła Marta Jędro, pracownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego i
Kontroli, zgodnie z treścią projektu i uzasadnieniem.
Głosowano w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu "Wielkopolska Odnowa
Wsi 2013 - 2020".. Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Radny Kita nie brał udziału w głosowaniu.
5. Opinia Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2012.
Projekt opinii przedstawił Przewodniczący Komisji, radny Stawicki.
Opinia została przyjęta bez żadnych uwag i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Głosowano w sprawie Opini 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: 0
6. Sprawy bieżące.
Radny Tadeusz Witkowski na wniosek mieszkańców poprosił o interwencję Straży Miejskiej
w dwóch sprawach:
- na ulicy Osiedlowej 3 w Swarzędzu, Pan Alfred Penczyński hoduje koty w ilości około 25
sztuk, zwierzęta te bardzo zanieczyszczają tereny sąsiednich posesji.
- mieszkańcy skarżą się, że opuszczony budynek i posesja przy ul. Żwirki i Wigury na
wprost ul. Osiedlowej służy jako dzikie wysypisko śmieci, gdzie zagnieździły się już szczury.
7. Zakończenie.
Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
Bartosz Stawicki

Przygotował(a): Biuro Rady – Hanna Mełeń

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

