
Rada Miejska w Swarzędzu
Wspólne Posiedzenia

BRM.WPWK.0012.6.4.2020 Swarzędz, dnia 20.11.2020r. 

Protokół nr 5/2020

Obrady rozpoczęto 19 listopada 2020 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 16:06 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, która otworzyła Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji, które obyło 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. Omówienie materiałów sesyjnych.

a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
rok 2020.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan. 
Skarbnik gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Swarzędz na rok 2020. 
Wyniki głosowania za: 21, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Swarzędz na lata 2020 – 2043.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan.
Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020 – 2043. 
Wyniki głosowania za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr 
XXXVII/361/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia 
zadania publicznego i udzielenia pomocy rzeczowej w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową 
nr 2439P.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w 
Swarzędzu Nr XXXVII/361/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
prowadzenia zadania publicznego i udzielenia pomocy rzeczowej w zakresie zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2439P. 
Wyniki głosowania za: 19, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr 
XVII/222/2019 z dnia 17 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w 
Swarzędzu Nr XVII/222/2019 z dnia 17 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu. 
Wyniki głosowania za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

e) Propozycja wprowadzenia do porządku obrad: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XVI/209/2019 z dnia 26.11.2019r. w sprawie przyjęcia od 
Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie wykonania dokumentacji dla inwestycji "Budowa 
obwodnicy Swarzędza".
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka. 
Głosowano w sprawie: Propozycja wprowadzenia do porządku obrad: Rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XVI/209/2019 z dnia 26.11.2019r. w sprawie 
przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie wykonania dokumentacji dla 
inwestycji "Budowa obwodnicy Swarzędza". 
Wyniki głosowania za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 
Gruszczyn – Robiniowa.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz. 
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w 
miejscowości Gruszczyn – Robiniowa. 
Wyniki głosowania za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

3. Analiza projektu budżetu na 2021 r.
Przewodnicząca B. Czachura otworzyła dyskusję dotycząca projektu budżetu Gminy Swarzędz na rok 
2021.
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Radny P. Baranowski zapytał o dysproporcję w planowanych dochodach pomiędzy karą za jazdę bez 
biletów w komunikacji miejskiej w wysokości 120 tys. ,a grzywną i mandatami nakładanymi przez Straż 
Miejską w wysokości 30 tys. 
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy, K.Dziekan. 
Radny W. Buczyński zapytał :
- Dlaczego wprowadzona podwyżka i wzrost wydatków o 20 tys. nie przełożyła się na dochody ze strefy 
parkowania, które utrzymane są w przyszłorocznym budżecie na tym samym poziomie.
Z-ca Burmistrza T.Zwoliński odpowiedział, że podwyżka cen nie przełożyła się na wzrost dochodów, 
gdyż panująca pandemia obniżyła dochody z parkowania. 

-Czy kwota zaplanowana w dziale 75421 w wysokości 110 tys. jest kwotą przeznaczoną na wsparcie 
szpitali w czasie pandemi.
Skarbnik Gminy K.Dziekan odpowiedziała, że w obecnym roku gmina otrzymała zgodę na uruchomienie 
rezerwy z zarządzania kryzysowego, natomiast nie wiadomo czy będzie taka możliwość w roku 2021r., 
dlatego w budżecie zostały zabezpieczone środki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

- Czy kwota zaplanowana na oświetlenie ulic jest wystarczająca. 
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza, G.Taterka, który wyjaśnił, że środki są zabezpieczone w 
odpowiedniej ilości. 

- Dlaczego gmina nie zaplanowała środków finansowych w dziale 92120 ochrona nad zabytkami. 
Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego M. Szrajbrowski odpowiedział, że nie złożono wniosków
na dotację. 

Radny W. Kmieciak zapytał: 
- o gospodarkę mieszkaniową i najem lokali mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej, dlaczego jest osobno 
wyodrębniony w budżecie 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że drugi budynek jest w zarządzie TBS i tylko w takiej 
formule gmina może utrzymać te lokale komunalne. 

- o kwoty przeznaczone na promocję gminy w wys. 590 tys. Radny poprosił o informację na jakie zadania
kwota ta zostanie przeznaczona. 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Promocji, I. Paprzycka.

-  jaka inwestycja zostanie wsparta przez gminę ze środki zaplanowanych w funduszu celowym dla 
Policji. 
Burmistrz, M. Szkudlarek odpowiedział, że są to wydatki związane z dalszym remontem komisariatu 
policji w Swarzędzu. 

- o kwotę przeznaczoną na  projekt "Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń" 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że jest to projekt obejmujący wszystkie szkoły w 
Swarzędzu. Projekt ten wiąże się z zakupem specjalistycznego oprogramowania i wymiany doświadczeń 
dla nauczycieli poprzez samodoskonalenie nauczycieli i przekazywanie wiedzy. 

- poziom zatrudnienia w swarzędzkich szkołach

Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że w gminie jest 617 etatów kalkulacyjnych nauczycieli - 
więcej o 10 etatów w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Liczna ta obejmuje również nauczycieli przebywających na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, 
zdrowotnych oraz etaty obsługi. Poziom zatrudnienia jest utrzymany na poziomie zeszłego roku. 

- na kiedy planowana jest adaptacja budynku na Dom Dziennego Pobytu Seniora w Paczkowie. Czy 
inwestycja planowana jest do rozpoczęcia w 2021 roku . 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, M. Szkudlarek. Wyjaśnił, że kwota zaplanowana w przyszłorocznym 
budżecie jest kwotą zdecydowanie za małą, ale gmina podejmuje starania na utrzymanie dofinansowania 
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do realizacji tej inwestycji. 

Radny R. Dyzma zapytał czy kontrole w autobusach przeprowadza firma zewnętrzna czy pracownicy 
oraz czy istnieje możliwość przyznawania premia uzależnionej od ilości nakładanych mandatów. 
Burmistrz M Szkudlarek odpowiedział, że w obecnej sytuacji epidemicznej Straż Miejska nie jest pod 
nadzorem Gminy tylko Wojewody Wielkopolskiego, natomiast uważa, że dla dobra mieszkańców nie jest
to najlepsze rozwiązanie.
Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, M. Szrajbrowki wyjaśnił, że kontrola 
zajmuje się firma zewnętrzna na zlecenie spółki gminnej. 

Radna A. Tomicka zapytała:
- kto pokrywa koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w czasie przekazania kompetencji zarządzania 
Wojewodzie Wielkopolskiego. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, M. Szkudlarek. Wyjaśnił, że koszty funkcjonowania Straży Miejskiej 
pokrywane są z budżetu gminy. 

- ilu pracowników jest aktualnie zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz M. Szkudlarek.

- o środki zaplanowane w budżecie na realizację ul. Opłotki w Garbach, w której nie ma kanalizacji 
sanitarnej. 
Z-ca Burmistrza G.Taterka odpowiedział, że w tym celu jest projektowana ta ulica, aby można było 
podłączyć kanalizację. Gmina nie zamierza wykonywać ulicy bez wcześniejszego podłączenia 
kanalizacji. 

Radna W. Konys zapytała: 
- czy jest ujęta w planie realizacja oświetlenia na os. Kościuszkowców 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że  projekty deptaku obejmują uliczki doprowadzające a 
realizacja jest zaplanowana na przyszły rok. 

- dlaczego w  projekcie budżetu nie zostały zaplanowane wolne środki. 
Skarbnik gminy K. Dziekan odpowiedziała, że wolne środki były zaplanowane tylko w budżecie na 2020 
rok ze względu na zawarte umowy i możliwość określenia tej kwoty. Wysokość wolnych środków w 
gminie jest znana dopiero po zamknięciu I kwartału 

Przewodnicząca B. Czachura zapytała czy zaplanowaną kwota w budżecie w wysokości  490 tys. na 
monitoring miejski obejmuje modernizację czy rozbudowę sieci monitoringu. 
Kierownik wydziału Teleinformatyki M. Marciniak odpowiedział, że kwota ta przeznaczona jest na 
doposażanie monitoringu miejskiego, gdyż kamery obrotowe nie zawsze są w stanie uchwycić wszystkie 
zdarzenia. Na głównych ciągach komunikacyjnych gminy system  zostanie zmodernizowany a kamery 
wymienione na stałopozycyjne, aby była możliwość monitorowania w sposób ciągły. Zostaną również 
zakupione licencje i macierze dyskowe. 

Radny A. Senyk zapytał o koszty związane z modernizacją przejścia podziemnego i budową parkingu od 
strony ul. Łąkowej w Swarzędzu.
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że  przebudowa ul. Łąkowej to koszt ok. 2 mln. 60 tys. zł., 
natomiast modernizacja przejścia to koszt 8 mln. 57 tys. zł. 

Radna W. Konys zapytała czy zostały zaplanowane środki na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. 
Burmistrz M. Szkudlarek odpowiedział, że nie zostały zaplanowane środki finansowe gdyż budżet ze 
względu na panującą sytuację epidemiczną musiał zostać zmodyfikowany i okrojony do zadań 
niezbędnych dla gminy. 
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Radna E. Cholewicka zapytała, czy w południowej części Swarzędza, gdzie znajduje się dużo sklepów 
wielkopowierzchniowych, jest możliwość ograniczenia ruchu dla dostaw towarów samochodami 
ciężarowymi. 
Z-ca Burmistrza, G.Taterka odpowiedział, że w tym terenie obowiązuje częściowe ograniczenie. 

Przewodnicząca B. Czachura zapytała:
- o kwotę przeznaczoną w budżecie na zmianę sposobu wentylacji w SP nr 2 w Zalasewie. 
Z-ca Burmistrza G. Teterka odpowiedział, że w ciepłe dni ogromna powierzchnia okien powoduje bardzo
duże nagrzewanie pomieszczań i dyskomfort w ich użytkowaniu. Część skrzydeł okiennych została 
wymieniona na uchylne ale nie zapewnia to mimo to odpowiedniej temperatury pomieszczeń. Dlatego 
konieczne jest zwiększenie zasięgu klimatyzacji i poprawy jakości nauki. I etap obejmie chłodzenie sali 
gimnastycznej i części klas. 

- czy gmina zaplanowała środki na interwencję związaną z nielegalnym składowaniem odpadów na 
terenie Kobylnicy. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka oraz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska J. Sonnak odpowiedzieli, że  
działania gminy zostały na ten moment zablokowane. Odpady zostały przewiezione w Wielskiej Brytanii.
W związku z powyższym jest to międzynarodowy transport odpadami i prowadzenie postępowania  
przejął Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 

Radna A. Tomicka, zapytała czy nielegalne składowisko przy ul. Zielińskiej w Gruszczynie zostało 
usunięte. 
Przewodnicząca B. Czachura, odpowiedziała, że odpady te zostały usunięte. 

4. Sprawy bieżące.

Radny A. Senyk poruszył kwestię wielu zgłoszeń mieszkańców Zalasewa dotyczących fatalnego stanu 
technicznego ul. Mokrej w Zalasewie na odcinku ul. Kórnickiej do ul. Planetarnej. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że gmina sukcesywnie od dwóch lat wysyła pisma do 
dewelopera i monituje w tej sprawie. Droga była w tym roku równana lecz duże natężenie ruchu sprawia, 
że droga ta jest bardzo szybko rozjeżdżana. Poinformował, że gmina przygotowuje ostateczne wezwanie 
do Dewelopera łącznie z możliwością nałożeniem kar. 
Radny A. Senyk poprosił o wykaz podjętych przez gminę czynności w tym zakresie, gdyż mieszkańcy są 
zbulwersowani sytuacją. 

Radna B. Kucharska zapytała o konkursy dla organizacji pozarządowych. 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Promocji, I. Paprzycka.

Przewodnicząca B. Czachura odniosła się do prośby radnej A. Tomickiej o zakup i ustawienie na terenie 
gminy metalowych serduszek na zbiórkę plastikowych nakrętek. Radni dyskutowali w temacie.

5. 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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