
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Protokół nr 5/2021

Obrady rozpoczęto 20 maja 2021r.  o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:05 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków.

Obecni:

1. Elżbieta Cholewicka
2. Wojciech Kmieciak
3. Wanda Konys
4. Dawid Książkiewicz
5. Barbara Kucharska
6. Tomasz Lewandowski
7. Mateusz Matuszak
8. Joanna Wojtysiak-Tierling
9. Agnieszka Zawada - Chmiel

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzenie w formie zdalnej otworzył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i 
Sportu, Mateusz Matuszak. Na wstępie powitał radnych, gości oraz pracowników Urzędu. Na podstawie 
załączonej do protokołu listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził, że Komisja Spraw Społecznych, 
Oświaty, Kultury i Sportu jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków, 8 członków 
obecnych (1 radny nieobecny).

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił porządek obrad, 
który stanowi załącznik nr 2.

2. Przyjęcie opinii Komisji w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu za rok 2020.
Przewodniczący odczytał opinię Komisji.
Głosowano w sprawie: Przyjęcie opinii Komisji w sprawie sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Przyjęta opinii stanowi 

3. Nabór na rok szkolny – sytuacja lokalowa, wydatki związane z działalnością placówek itp.
Temat omówił Z-ca Burmistrza Tomasz Zwoliński. 

Radna W. Konys zapytała ile dzieci będzie w tym roku szkolnym uczęszczało do szkół w gminie 
Swarzędz 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że ok. 5500. 

Radny D. Książkiewicz zapytał, czy jest możliwość utworzenia klasy sportowej o profilu koszykówki na 
terenie gminy. 
T. Zwoliński odpowiedział, że dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że zainteresowanie klasami 
sportowymi nie jest duże i maleje podczas cyklu kształcenia. Poza tym koszt utrzymania klasy sportowej 
jest wysoki. 
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Radny W. Kmieciak zapytał jaka jest różnica w kosztach związanych z klasą o profilu sportowym 
T. Zwoliński przygotuje szczegółową kalkulację na przyszłą Komisje. 

Radna E. Cholewicka zapytała czy są planowane zmiany w obwodach szkolnych. 
T. Zwoliński odpowiedział, że są przewidziane drobne zmiany w obwodach, związane z rozbudową SP 1 
w Zalasewie, aby odciążyć SP 2 w Zalasewie. 
Dokładne założenia reorganizacyjne przedstawiła Kierownik Wydziału Edukacji, Dorota Zaremba. 

Radna B. Kucharska zapytała ile oddziałów powstanie dla dzieci niepełnosprawnych oraz ile dzieci 
dojeżdża do szkół poznańskich.
Kierownik D. Zaremba odpowiedziała, że w SP nr  4 funkcjonuje oddział integracyjny i uczniowie z 
orzeczeniami kierowani są do SP 4 gdzie jest baza dydaktyczna i wyspecjalizowana kadra nauczycielska. 
Natomiast dojazdy są organizowane dla dzieci, które kontynuują naukę w poznańskich szkołach i jest to 
ok. 60 uczniów. 

Burmistrz M. Szkudlarek uzupełnił wypowiedź dotyczącą funkcjonowania klas sportowych na terenie 
gminy. Dodał, że gmina wspiera rozwój sportu, natomiast powstawanie klas musi być decyzję 
przemyślaną i stwarzającą nadzieję na ich wieloletnie funkcjonowanie. 
Burmistrz dopowiedział, że SP 2 w Zalasewie miała być 32 oddziałowa, obecnie ma już 38 oddziałów, 
dlatego gmina musi zrobić korektę granic i obwodów szkół. 

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. 
Radny D. Książkiewicz zapytał czy do ustawowego limitu posiadania pojazdów niskoemisyjnych przez 
gminę wlicza się również autobusy. 
Kierownik M. Szrajbrowski odpowiedział, że są to osobne wymogi dotyczące floty samochodów 
komunikacji publicznej oraz floty samochodów używanych przez gminę. 

Radny D. Książkiewicz zapytał, jaka jest różnica cenowa pomiędzy autobusami CMG, a elektykami. 
Radna W. Konys zapytała  ile gmina posiada samochodów. 
Skarbnik K. Dziekan odpowiedziała, że jest to 8 samochodów w Urzędzie i Straży Miejskiej.

Głosowano w sprawie:rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Swarzędz na rok 2021. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Swarzędz na lata 2021 – 2043.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Skarbnika, Szymon Pieniowski.
Głosowano 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: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej i Joannitów Poznańskich w Rabowicach, 
Pszczelnej w Zalasewie oraz Rabowickiej w Jasinie”.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej i Joannitów Poznańskich w 
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Rabowicach, Pszczelnej w Zalasewie oraz Rabowickiej w Jasinie”. 
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rejon ulic: Łowieckiej i Myśliwskiej w Jasinie”.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar.
Komisja zapoznała się.

e) Propozycja wprowadzenia do porządku obrad: Rozpatrzenie projektu uchwały w w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLI/381/2017 Rady Miejskiej w     Swarzędzu z     dnia 29     sierpnia 2017     r. w     sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i     trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej 
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/381/2017 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom 
organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

f) Propozycja wprowadzenia do porządku obrad: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania 
petycji.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura Rady Miejskiej, Hanna Mełeń.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przekazania petycji. 
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

5. Sprawy bieżące.
Burmistrz M.Szkudlarek przekazał, że gmina planuje w dniach 3-4 lipca organizację Dni Swarzędza 
a 28 sierpnia dożynki gminne. 
Szczegóły dotyczące przebiegu Dni Swarzędza omówił pracownik Ośrodka Kultury w Swarzędzu, 
Michał Klimaszewski. 

Radna B. Kucharska podziękowała za życzliwość i zrozumienie oraz pomoc władz gminy w 
zorganizowaniu szczepień dla osób z niepełnosprawnością. 

6. Zakończenie.
Na tym posiedzenie zakończono.

 

Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

 

Mateusz Matuszak

Przygotował(a): Biuro Rady 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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