
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi
BRM.KGŚiRW.0012.2.4.2022

Protokół nr 4/2022

Obrady rozpoczęto 25 maja 2022 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:16 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.

Obecni:

1. Anna Baranowska - Graczyk
2. Włodzimierz Buczyński
3. Ryszard Dyzma
4. Wojciech Kmieciak
5. Szymon Kurpisz
6. Tomasz Majchrzak
7. Rafał Słupiński
8. Marcin Szramkowski
9. Anna Tomicka

1. Sytuacja i stan czystości jeziora swarzędzkiego – wizja lokalna.- godz. 12:00
Temat podczas wizji lokalnej nad jeziorem omówiła Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Katarzyna Lewandowska.

Radni dyskutowali na temat: oczyszczania Jeziora Swarzędzkiego, stanu zanieczyszczenia jeziora, 
działania aeratora zamontowanego na tafli jeziora, działań podejmowanych przez gminę w celu 
ograniczania wpływu nieczystości do jeziora, planów gminy i perspektyw czasowych związanych z 
oczyszczeniem jeziora. 
Uzgodniono, że Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska udzieli szczegółowej odpowiedzi na 
poruszone kwestie do września br. i Komisja powróci do omawianego tematu.

2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. godz. 14:00
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi, Tomasz 
Majchrzak. Na wstępie powitał radnych, gości oraz pracowników Urzędu. Na podstawie załączonej do 
protokołu listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził, że Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju 
Wsi jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków, 9 członków obecnych.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi przedstawił porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 2.

3. Analiza wykonania budżetu za rok 2021 r.
Przewodniczący poinformował, że Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Swarzędz za rok 
2021 zostało przekazane radnym oraz zamieszczone na stronie eSesja w dniu 1 kwietnia 2022 r. 
Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Radni nie mieli pytań do sprawozdania.

4. Omówienie materiałów sesyjnych.
a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
rok 2022.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Swarzędz na rok 2022. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Swarzędz na lata 2022 – 2043.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Skarbnika Gminy, Szymon Pieniowski. 
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Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2022 – 2043. 
Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Swarzędz
dotacji celowych w 2022 roku na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, 
przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, sposobu ich rozliczania oraz 
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Promocji, Izabela Paprzycka. 

Radny W. Kmieciak poprosił o przedstawienie przykładowych inwestycje wykonanych z budżetu w 
zeszłym roku oraz zapytał  ile środków finansowych przeznaczonych zostanie na 1 ogród działkowy. 
Kierownik I. Paprzycka odpowiedziała, że łączny budżet na wszystkie ogrody działkowe to 100 tys. zł,
a przykładowe inwestycje to: ułożenie chodnika, wykonanie instalacji sanitarno-kanalizacyjnej, 
dobudowa świetlicy, modernizacja placu zabaw, wykonanie przyłącza energetycznego, utwardzenie alejki
ogrodowej. 

Rady R. Dyzma zapytał o kontrolę wydatkowania uchwalanych środków. 
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że średnie dofinansowanie to 15-20 tys. zł na ogród działkowy. 
Jest to dofinansowanie inwestycji realizowanych przez ogrody ze środków własnych. Dofinansowanie 
jest kontrolowane poprzez faktury, które ogrody przedkładają po wykonaniu zadania do gminy. 

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z 
budżetu Gminy Swarzędz dotacji celowych w 2022 roku na zadania związane z rozwojem rodzinnych 
ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, sposobu 
ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 
Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
części nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, Mariusz 
Szrajbrowski. 
Radny W. Kmieciak poprosił, aby pomyśleć o jeszcze jednym punkcie gastronomicznym do 
wydzierżawienia, gdyż jeden na tak rozległym terenie to za mało. Radny zwrócił również uwagę, że 
punkt ten często jest nieczynny.
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że nad jeziorem powstać ma jeszcze jeden obiekt w okolicy 
kąpieliska. Powstaje również kolejny odcinek ścieżki nad jeziorem, gdzie przewidziane są miejsca 
gastronomii. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

5. Sprawy bieżące.
Radny W. Buczyński zapytał na jakim etapie jest ZRID na tunel w Kobylnicy oraz czy zapadły ustalenia 
odnośnie statusu targowiska swarzędzkiego.
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że na początku maja złożone zostały dokumenty, a organ 
wydający decyzję ma na to 90 dni. Następnie Burmistrz poinformował o prowadzonych ze Starostą 
Poznańskim rozmowach i ustaleniach, w myśl których od września powinny rozpocząć się pracę 
inwestycyjne. Burmistrz poinformował, że zgodnie z harmonogramem inwestycji na ten moment nie ma 
opóźnień w realizacji. Następnie dopowiedział, że ZRID na obwodnice Swarzędza również został 
złożony. 
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Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odniósł się do pytania o targowisko. Poinformował, że koncepcja jest 
uzgadniana, wypracowywana i zostanie przedstawiona na wrześniowej komisji. 

Radny W. Kmieciak zgłosił, że cykl świateł dla pieszych na skrzyżowania Kórnickiej i Tysiąclecia oraz 
przy ul. Wrzesińska/Polna znacznie się skrócił po remoncie.
Kierownik WID A. Smelka odpowiedziała, że trwają badania natężenia ruchu, które pozwolą na 
ewentualne wydłużanie tego cyklu.

Radny R. Słupiński zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w najbliższych planach  inwestycyjnych 
utwardzenie ul. Różanej w Kobylnicy, gdzie występuje bardzo duże natężenie ruchu ze względu na 
dojazd do szkoły, apteki i paczkomatu. 
Kierownik WID A. Smelka odpowiedziała, że ulica Różana została wskazana do czasowej stabilizacji 
płytami. 

Radna A. Tomicka zapytała czy drogi uzupełniane są pofrezem. 
Kierownik WID, A. Smelka odpowiedziała, że drogi które są w destrukcie mogą być w ten sam sposób 
uzupełniane, natomiast nie można używać destruktu do stabilizacji gruntów w pasach drogowych. 

Radna A. Tomicka zgłosiła, że na ul. Cmentarnej nawierzchnia po wykonywanych pracach nie została 
przywrócona.
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że gmina czeka na realizację przyłącza do przepompowni. 
Po wykonaniu przyłącza rozpoczną się prace zmierzające do przywrócenia drogi do stanu pierwotnego. 

6. Zakończenie.
Na tym posiedzenie zakończono.

 

Przewodniczący
Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

 Tomasz Majchrzak

Przygotował(a): Biuro Rady 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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