
Swarzędz, dnia 19 listopada 2021 r.

Rada Miejska w Swarzędzu
BRM.WPWK.0012.6.3.2021

Protokół nr 3/2021
Obrady rozpoczęto 18 listopada 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:09 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków.

Obecni:

1. Anna Baranowska - Graczyk
2. Piotr Baranowski
3. Włodzimierz Buczyński
4. Elżbieta Cholewicka
5. Barbara Czachura
6. Ryszard Dyzma
7. Przemysław Garsztka
8. Wojciech Kmieciak
9. Wanda Konys
10. Dawid Książkiewicz
11. Barbara Kucharska
12. Szymon Kurpisz
13. Tomasz Lewandowski
14. Tomasz Majchrzak
15. Mateusz Matuszak
16. Adrian Senyk
17. Katarzyna Szaferska
18. Marcin Szramkowski
19. Anna Tomicka
20. Joanna Wojtysiak-Tierling
21. Agnieszka Zawada – Chmiel

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  stałych  Komisji  przekazali  prowadzenie  obrad  Przewodniczącej  Rady
Miejskiej,  Barbarze  Czachura.  Przewodnicząca  otworzyła  Wspólne  Posiedzenie  Wszystkich
Komisji,  które odbyło się w formie zdalnej. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1)
stwierdziła, że obrady są prawomocne, obecnych 21 radnych. Następnie przedstawiła porządek
obrad, który stanowi załącznik nr 2. 

2. Przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2022 r.

Wprowadzenie  do  prezentacji  projektu  budżetu  na  2022  r.  przedstawił  Burmistrz,  Marian
Szkudlarek.  
Skarbnik  Gminy,  Karolina  Dziekan  przedstawiła  główne  założenia  projektu  budżetu.
Prezentacja  stanowi  załącznik  nr  3.  Projekt  budżetu  na  2022  rok  zostanie  dołączony  do
protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej, która została zaplanowana na dzień 17 grudnia 2021 r. 

Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka przedstawił projekt budżetu na 2022 rok w zakresie zadań 
inwestycyjnych na 2022 r. Informacja stanowi załącznik nr 4. 

Radna Anna Tomicka poruszyła temat dotyczący możliwości wykupu przez gminę terenu 
parkingu przy kościele przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu. 

Burmistrz Marian Szkudlarek odpowiedział, że prowadzone są negocjacje w sprawie nabycia 
tego terenu.
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Radna  Anna  Tomicka  poprosiła  o  przedstawienie  podczas  Komisji  Gospodarki  wykazu
nieruchomości przeznaczonymi do sprzedaży, szczególnie w zakresie wielkości działek.

Radny  Wojciech  Kmieciak  poprosił  o  ponowne  przeanalizowanie  wykazu  nieruchomości
przeznaczonych  do  sprzedaży.  Zdaniem  radnego  nie  należy  przykładowo  zbywać
nieruchomości położonej w Zalasewie, oznaczonej nr dz. 18/2. 

Radna Wanda Konys zapytała, czy w zadaniach inwestycyjnych pn: Budowa ciągów pieszych i
rowerowych w WPF przewidziana jest inwestycja na os. Kościuszkowców 13. Następnie radna
zapytała o możliwości podwyższenia wynagrodzeń dla dyrektorów szkół.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka odpowiedział,  że trwają prace projektowe wobec zadania
wymienionego przez radną W. Konys.

Burmistrz Marian Szkudlarek odpowiedział, że gmina przygotowuje się do zmian wynagrodzeń
dla dyrektorów szkół od nowego roku.

Na tym dyskusję zakończono.

3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady, Barbara Czachura poinformowała, że przygotowała projekt planu pracy
Rady Miejskiej  w Swarzędzu  na  2022 r.  Projekt  planu pracy zostanie  przesłany radnym z
prośbą  o  ewentualne  uwagi.  Następnie  przedstawiła  propozycję  uczestniczenia  radnych  w
poczcie  sztandarowym  podczas  różnych  uroczystości  w  kolejności  alfabetycznej  oraz  o
złożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wysokości diet radnych i sołtysów. 

Radny  Dawid  Książkiewicz  zapytał  o  możliwości  kontrolowania  przez  Straż  Miejską
obowiązku  noszenia  maseczek  w  czasie  pandemii,  szczególnie  w  sklepach
wielkopowierzchniowych.  

Burmistrz  Marian  Szkudlarek  odpowiedział,  że  bardzo  często  zwraca  się  do  obiektów
handlowych, aby stosowano się do obowiązku noszenia maseczek. Dodał, że strażnicy miejscy
nie są w stanie być wszędzie przez cały czas. 

Radna Anna Tomicka zapytała, jakie są skutki dla mieszkańców za niezłożenie deklaracji za
śmieci.

Kierownik  Wydziału  Obsługi  Gospodarki  Odpadami,  Agnieszka  Kania  poinformowała,  że
jeżeli mieszkaniec nie złoży deklaracji nie będzie miał świadczonych usług od nowego roku,
ponadto zostanie wszczęte postępowania administracyjne wobec danego mieszkańca. Następnie
zaapelowała o propagowanie informacji o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej odpadów.

Z-ca Burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował o możliwości składania nowych deklaracji
odpadowych również na dyżurach w świetlicach wiejskich.

Radna Wanda Konys zapytała, czy Sanepid wprowadził dodatkowe ograniczenia.

Burmistrz  Marian  Szkudlarek  odpowiedział,  że  na  terenie  całego  kraju  obowiązują
ograniczenia wprowadzone przez Rząd. Dopowiedział, że w gminie nie organizuje się spotkań
gromadzących  dużą  liczbę  mieszkańców  w  zamkniętych  pomieszczeniach.  Następnie
przedstawił procentowy stopień osób zaszczepionych w Gminie Swarzędz. 

4. Zakończenie. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura

Przygotował(a): Biuro Rady 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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