
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

BRM.KGŚiRW.0012.2.10.2021

Protokół nr 10/2021

Obrady rozpoczęto 24 listopada 2021 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 21:07 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. Katarzyna Szaferska
8. Marcin Szramkowski
9. Anna Tomicka

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
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, 6 członków obecnych, 3 nieobecnych. W 
trakcie posiedzenia przybył 1 radny, obecnych 7 członków, 2 nieobecnych. Przewodniczący Komisji 
Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi przedstawił porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2.

2. Analiza i przyjęcie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2022 rok.

Przewodniczący, T. Majchrzak poinformował, że Projekt Budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2022 rok 
został przedstawiony i szczegółowo omówiony przez Skarbnika Gminy, Karolinę Dziekan na Wspólnym 
Posiedzeniu Komisji. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem budżetu.

Radny W. Kmieciak poruszył następujące kwestie
- wypowiedział się, nt działki nr 18/2 położonej w Zalasewie. Radny  poinformował, że podtrzymuje 
stanowisko, iż jest przeciwny sprzedaży tej działki, gdyż jego zdaniem powinna zostać ona w zasobach 
gminy. Teren w Zalasewie jest dynamicznie rozwijającą się częścią gminy, a działka powinna pozostać w
zasobach gminy na cele zagospodarowania pod budynki użyteczności publicznej lub z przeznaczeniem na
inne potrzeby mieszkańców. Radny poinformował, że wystąpi z takim wnioskiem.
Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz ustosunkowując się do zapytań 
radnego przedstawiła prezentację dot. planowanych przez gminę sprzedaży działek. 
Następnie do zapytań radnego odniósł się Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka, który stwierdził, że Gmina 
musi gospodarować mieniem w trybie ciągłym, a na ten moment gmina nie widzi potrzeby pozostawiania
tego terenu. 

- radny zapytał o wysokość planowanej kwoty na wynagrodzenia pracowników urzędu, oraz na jakim 
poziomie procentowym planowane są podwyżki dla pracowników. Skarbnik gminy 
K. Dziekan odpowiedziała, że zwiększenie planowanej kwoty wynika z planowanych odpraw 
emerytalnych pracowników i nagród jubileuszowych oraz z planowanych 3% podwyżek.

- radny zapytał  z czego wynika wzrost o 100 tys. zł kwoty przeznaczonej na promocję jednostek 
samorządu terytorialnego  w porównaniu do roku ubiegłego. Poprosił o podanie kosztu materiałów 
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promocyjnych zlecanych zewnętrznym podmiotom. 
Kierownik Wydziału Promocji, I. Paparzycka odpowiedziała, że wzrost wynika z przejęcia zadań w 
związku z likwidacją Związku Międzygminnego GOAP.Środki te zaplanowane są na akcje edukacyjne 
związane z selektywną zbiórką odpadów. Następnie przedstawiła składowe kwoty przeznaczonej na 
promocję oraz zobowiązała się do przygotowania na kolejną komisję zestawienia kwot w porównaniu z 
rokiem ubiegłym. 

Radny S. Kurpisz zapytał, dlaczego niektóre nieruchomości sprzedawane są w trybie bezprzetargowym. 
Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, A. Domasiewicz, odpowiedziała, że wynika to z 
przepisów ustawy.

Radna A. Tomicka poruszyła następujące kwestie:

- poparła wypowiedzi radnego S. Kurpisza i W. Kmieciaka odnośnie nie sprzedawania nieruchomości 
oraz poinformowała, że również jest za tym aby nie sprzedawać nieruchomości w Zalasewie oraz w 
Gortatowie. Zaproponowała, aby teren przeznaczony na sprzedaż w Gortatowie pozostał w zasobach 
gminy i został przeznaczony na stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, gdyż  
istniejący plac zabaw jest mały i niewystarczający. 

- zapytała na co została zadysponowana rezerwa z budżetu na ten rok. Poprosiła o przygotowanie 
informacji i przedstawienie jej na Komisji Budżetowej. 

- zapytała na co przeznaczony jest teren gminy przy ul. Sienkiewicza. 
Z-ca Burmistrza, G. Taterka odpowiedział, że znajduje się tam magazyn na potrzeby ZGK oraz Wydziału
Zarządzania Kryzysowego. 

- zapytała ile procent ma wzrosnąć wynagrodzenie burmistrza. 
Sekretarz Gminy poinformowała, że szczegółowe informacje przedstawi w punkcie omawiania uchwały o
wynagrodzeniu burmistrza.

Radny S. Kurpisz zapytał, czy działka przy ul. Planetarnej w Zalasewie została sprzedana. 
Burmistrz M. Szkudlarek poinformował, że działka ta jest cały czas w zasobach gminy, oraz odniósł się 
do planów sprzedaży działek będących w zasobach gminy.

Radny W. Buczyński zapytał o środki przeznaczone na dofinansowanie zabytków , dlaczego nie są 
zaplanowane, czy nie było wniosków. 
Kierownik M.Szrajbrowski odpowiedział, że nie wpłynęły żadne wnioski, było zapytanie, ale wniosek nie
wpłynął. 

Radny W. Kmieciak poruszył następujące kwestie:

- zapytał z czego wynika wzrost o 1/3 w udziałach członkowski na rzecz Związku Międzygminnego 
Puszcza Zielonka. 
Burmistrz, M.Szkudlarek odpowiedział, że wynika to z potrzeby zapewnienia obsługi administracyjnej 
projektów zrealizowanych przez Związek, dofinansowanych ze środków unijnych i zakładających 
trwałość projektu. Dodał, że im mniej ten udział jest finansowany z projektu tym więcej gminy muszą 
pokryć z własnych środków. 
- zapytał o kwotę przeznaczoną na dofinansowanie Policji.
Burmistrz, M.Szkudlarek odpowiedział, że gmina wraca do kwoty dofinansowania z lat poprzednich, 
gdyż jedynie w ostatnim roku ze względu na okrojony budżet gmina zmniejszyła kwotę dofinansowania. 

- poprosił o wyszczególnienie zadań w planie zadania 90095. 
Skarbnik Gminy, K.Dziekan przedstawiła zadania.
- zapytał o środki finansowe przeznaczone na regulację stanu prawnego nieruchomości.  
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Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, M.Szrajbrowski odpowiedział, że chodzi o kamienicę na
ul. Rynek 18, w której w latach 70. błędnie sprzedano lokal z udziałem w gruncie i aktualnie gmina musi 
wykupić nadwyżkowe udziały. 
- zapytał o wydatki inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim.
Kierownik wydziału Teleinformatyki, M. Marciniak odpowiedział, że kwota zaplanowana na ten rok 
zostanie w całości zagospodarowana a w planie jest wymiana kamer w systemie oraz jego modernizacja. 
- zapytał, czy w budżecie na 2022 znajdzie się realizacji strefy rekreacyjnej na os. Raczyńskiego, zadanie 
które zostało wykreślone w związku z nierozstrzygnięciem przetargu. 
Z-ca Burmistrza G.Taterka odpowiedział, że tego zadania na ten moment nie ma w budżecie, natomiast w
przypadku dodatkowych środków finansowych będzie dopisane do budżetu. 
Dyskutowano na temat inwestycji z budżetu obywatelskiego przeznaczonych na realizacje strefy 
rekreacyjnej na os. Raczyńskiego. 
Burmistrz M.Szkudlarek zaproponował autopoprawkę do projektu budżetu, polegająca na wpisaniu do 
budżetu tego zadania, tak aby było wiadomo, że będzie realizowane w przyszłym roku. 

Radna A. Tomicka zapytała jakie zadania inwestycyjne zostaną z przyszłorocznego budżetu zrealizowane
w Wierzonce i Wierzenicy. 
Burmistrz M.Szkudlarek poinformował, że  na żaden z tych wniosków gmina nie otrzymała 
dofinansowania. Aktualnie w ramach kolejnego naboru w ramach programu „Polski Ład”, gmina 
zamierza  te wnioski ponowić. Dodał, że projekt chodnika jest gotowy i gmina zamierza go w przyszłym 
roku zrealizować. 
Kierownik Wydziału Inwestycji, B.Majchrzak przedstawił szczegóły projektu. 

Głosowano w sprawie:  przyjęcie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2022 rok. 
Wyniki głosowania ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

3. Stan przygotowań Gminy Swarzędz do przejęcia zadań związanych z gospodarką odpadami.
Stan przygotowań Gminy omówił Z-ca Burmistrza T.Zwoliński 
Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Dyskutowano na temat odbioru odpadów wielkogabarytowych i konieczności zgłaszania takiego zamiaru 
przez mieszkańców, kompostowania odpadów, terminów odbioru odpadów, możliwości utrzymania 
aktualnych kosztów wywozu odpadów , odbioru odpadów selektywnych, zgłaszania deklaracji na odbiór 
śmieci oraz możliwości wdrożenia aplikacji internetowej do wywozu śmieci oraz częstotliwości odbioru 
odpadów. 
W dyskusji wzięli udział radni W. Kmieciak, S. Kurpisz, W. Buczyński, R. Dyzma, A. Tomicka, 
Przewodniczący, T. Majchrzak. 
Do ogółu wypowiedzi odniósł się Z-ca Burmistrza, Tomasz Zwoliński. 

Następnie głos zabrała Kierownik Wydziału Obsługi Gospodarki Odpadami, A.Kania, która przedstawiła 
możliwości związane z uruchomieniem aplikacji do obsługi gospodarki odpadami. 

Radny S. Kurpisz poprosił o przygotowanie tabelki przedstawiającej założenia obecnego oraz przyszłego 
systemu. 
Z-ca Burmistrza T.Zwoliński odpowiedział, że dane te są zawarte i przedstawione w załączonej do 
materiałów sesyjnych prezentacji. 
Dyskusję podsumował Przewodniczący, T. Majchrzak. 

4. Omówienie materiałów sesyjnych. 

a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
rok 2021.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan. 
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Radn S. Kurpisz zapytał o projekt „ Swarzędzka jadłodzielnia”. 
Dyrektor OPS, A. Maciejowicz przedstawiła szczegóły realizowanego projektu, na który gmina 
pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. 
Radny S. Kurpisz zapytał z czego wynika zwiększenie kwoty przeznaczonej na diety radnych o 120 tys. 
zł.

Skarbnik K. Dziekan poinformowała, że wynika ona z wprowadzonych ustawą zmian w wysokości 
wskaźnika branego pod uwagę przy obliczaniu diet radnych i koniecznością ich spłaty od sierpnia br.
Z-ca Kierownika BRM, M.Kałek przedstawiła wyliczenia tabelaryczne wprowadzonych zmian oraz 
poinformowała, że zostanie to szczegółowo przedstawione w punkcie przy omawianiu projektu uchwały 
dotyczącej wysokości diet radnych i sołtysów. Zestawienia stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Swarzędz na rok 2021. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Swarzędz na lata 2021 – 2043.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Skarbnika Gminy, Szymon Pieniowski.
G  łosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021 – 2043. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz.
Projekt uchwały przedstawiła radca prawny, Anna Mieczyńska. 
Sekretarz Gminy A.Kubacka przedstawiła zaproponowane kwoty wynagrodzenia. 

Radna A. Tomicka powiedziała, że uważa, że wynagrodzenie burmistrza powinno zostać podwyższone 
lecz nie o proponowane 60%, tylko o utracone w 2018 roku 20% plus ewentualny wskaźnik wzrostu 
wynagrodzeń. 
W temacie głos zabrał radny S.Kurpisz.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu i 
sołtysów Gminy Swarzędz oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych i 
zagranicznych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej, Barbara Czachura. 
Radny W. Kmieciak uważa, że nie powinno się podnosić diet radnych, uważa, że powinny one pozostać 
na tym samym poziomie. 
Radny S. Kurpisz podkreślił, że radny pełni funkcję społeczną i diety na aktualnym poziomie są 
wystarczające. Uważa, że diety sołtysów, którzy wkładają duże zaangażowanie w pracę w sołectwach 
powinny wzrosnąć. Zaproponował, aby uchwała została rozdzielona na dwie niezależne uchwały   
pierwszą dotycząca diet radnych i drugą uchwałę dotyczącą diet sołtysów, gdyż pozwoli to jemu jako 
radnemu zagłosować zgodnie ze swoją wolą jeżeli będzie chciał głosować za podniesieniem diet sołtysów
ale przeciw podniesieniu diet radnych.
W zakresie formalno-prawnym wypowiedziała się radca prawny, A.Mieczyńska.

Następnie radni dyskutowali na temat związany z wysokością diet oraz rozdzieleniem tych uchwał.
Radny S. Kurpisz zgłosił wniosek, aby rozdzielić uchwały. Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie wniosku, aby uchwała dotyczącą ustalenia diet radnych Rady 
Miejskiej i sołtysów Gminy Swarzędz oraz należności z tytułu kosztów podróży służbowych krajowych i 
zagranicznych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu w przyszłości rozdzielona była na 
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dwie niezależne uchwały dotyczące osobno diet radnych i diet sołtysów. 
Wniosek
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Przewodniczący T. Majchrzak podsumował i zakończył dyskusję nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej 
w Swarzędzu i sołtysów Gminy Swarzędz oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 
krajowych i zagranicznych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu.
Wyniki głosowania ZA: 2, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

W związku z niejasną sytuacją dotycząca głosowania z powodu na niedziałające radnemu R. Dyzmie 
łącza internetowego, Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania. 
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej 
w Swarzędzu i sołtysów Gminy Swarzędz oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 
krajowych i zagranicznych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu.. 
Wyniki głosowania ZA: 3, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/551/2018 Rady Miejskiej w 
Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów 
pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń 
kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” zmienionej uchwałami Rady 
Miejskiej w Swarzędzu nr IX/137/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, XV/195/2019 z dnia 29 
października 2019 roku oraz XL/458/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku. 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, Mariusz 
Szrajbrowski.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/551/2018 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości
połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” zmienionej 
uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu nr IX/137/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, XV/195/2019 z 
dnia 29 października 2019 roku oraz XL/458/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku. . 
Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr 
XVII/222/2019r. z dnia 17.12.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu 
zmienionej uchwałą Nr XXX/343/2020 z dnia 24.11.2020r.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Inwestycji, Bartłomiej Majchrzak. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w 
Swarzędzu Nr XVII/222/2019r. z dnia 17.12.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu zmienionej uchwałą Nr XXX/343/2020 z dnia 24.11.2020r. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
Dziennym Domu Pomocy.
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Agnieszka Maciejowicz.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

h) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021 – 2035.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej, Alicja Smelka. 
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Następnie oddała głos przedstawicielowi firmy, która przygotowała założenia do planu. Prezentacja 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021 – 
2035. 
Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

i) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia Międzygminnego 
pomiędzy Gminą Swarzędz, a Miastem Poznań w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie 
zagospodarowania przez Miasto Poznań niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Swarzędza, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych w Poznaniu.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, T.Zwoliński.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia
Międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz, a Miastem Poznań w sprawie wykonania zadań 
publicznych w zakresie zagospodarowania przez Miasto Poznań niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Swarzędza, którego wykonanie nastąpi w Instalacji 
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.. 
Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

j) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Swarzędz.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Tomasz Zwoliński.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz. 
Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

k) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Tomasz Zwoliński.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.. 
Wyniki głosowania ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

l) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/429/2021 z     dnia 22     czerwca 
2021     r. Rady Miejskiej w     Swarzędzu w     sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za      pojemnik lub worek 
o     określonej pojemności.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Tomasz Zwoliński.
Głosowano w sprawie:rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/429/2021 
z dnia 22 czerwca 2021 r. Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za  pojemnik 
lub worek o określonej pojemności.. 
Wyniki głosowania ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

m) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/433/2021 z     dnia 22     czerwca 
2021     r. Rady Miejskiej w     Swarzędzu w     sprawie określenia wzoru deklaracji o     wysokości opłaty 
za     gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków 
i     trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Tomasz Zwoliński.
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Głosowano w sprawie: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/433/2021
z dnia 22 czerwca 2021 r. Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

n) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 
Gortatowo – Zbożowa.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz.
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w 
miejscowości Gortatowo – Zbożowa. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

o) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zieleni i lasów w Bogucinie.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar.
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zieleni i lasów w Bogucinie. 
Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

p) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zieleni i lasów w Gruszczynie.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar.
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zieleni i lasów w Gruszczynie. 
Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.

Radny S. Kurpisz poprosił, aby w planie pracy znalazł się punt dotyczący sytuacji i stanu czystości 
jeziora swarzędzkiego. Ponadto radny wniósł, aby na każdej komisji znalazła się informacja na temat 
aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Przewodniczący przychylił się do prośby radnego i poinformował, że punkt zostanie dopisany do planu 
pracy komisji na miesiąc maj. 
Radny S. Kurpisz poprosił, aby w jednym z tematów przedstawiona została również aktualna sytuacja 
związana z gospodarką odpadami. 
Przewodniczący przychylił się do prośby radnego i poinformował, że punkt zostanie dopisany do planu 
pracy komisji na miesiąc luty.
Głosowano w sprawie: Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi na rok 
2022. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący udzielił głosu  przedstawicielom Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Nasz Gruszczyn”,
panu Mariuszowi Rymackiemu, pani Annie Rachuta, panu Wojciechowi Czaplickiemu.
Mieszkańcy odnieśli się do prowadzonej z Urzędem Gminy korespondencji zarejestrowanej pod nr 
BRM.0004.13.2021 dotyczącej stanu prawnego gruntu oraz rodzinnych ogrodów działkowych, 
przedstawiając swój punkt widzenia w tej sprawie. Mieszkańcy wnoszą o unieważnienie uchwały z 2018 
roku, która ich zdaniem zablokowała im możliwość wykupu gruntów na własność.

Do słów mieszkańców odniosła się Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, która przedstawiła 
formalno-prawne zasady dotyczące funkcjonowania ogrodów, wyjaśniła własność gruntu i 
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poinformowała, że zgodnie z obowiązującym prawem nie ma możliwości uwłaszczenie tego terenu, który
w planie zagospodarowania przeznaczony jest pod ogrody działkowe. Jednocześnie poinformowała, że 
gmina wykupiła grunty w celu utworzenia tam ogrodów działkowych i zalegalizowania istniejących 
struktur, na korzyść działkowców, gdyż teren został przekazany w wieczyste użytkowanie 
Stowarzyszeniu. Zabieg ten usankcjonował istniejące ogrody.
Przewodniczący, T. Majchrzak zaproponował, aby temat ten został szczegółowo omówiony na odrębnym 
posiedzeniu Komisji.

Radna A. Tomicka zapytała czy gmina nadal odprowadza opłaty za deszczówkę w rejonie ul. Kolejowej 
do Aquanetu i czy ta kwestia została już uregulowana. 
Z-ca Burmistrza, G. Taterka poinformował, że aby gmina nie ponosiła opłat za deszczówkę, musi 
wybudować kolektory w tym rejonie. 
Radna wniosła o przygotowanie dokumentacji projektowej kolektora. 

Następnie radna A. Tomicka zapytała co jest powodem złej jakości wody w Gortatowie. 
Z-ca Burmistrza, G. Taterka poinformował, że problem ten został zgłoszony do ZGK, który dokonał 
stosownej kontroli, z której wynika, że woda w głównym ujęciu jest dobrej jakości, dlatego koniecznym 
jest sprawdzenie odcinkami wodociągu, czy nie wystąpiło jakieś zanieczyszczenie. 

7. 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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