Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Rolnictwa
BRM.KR.0012.3.5.2013

Protokół nr 5/2013
Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2013 r.
Obrady rozpoczęto 20 czerwca 2013 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15 : 50 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.
Obecni:
1. Ewa Buczyńska
2. Barbara Czachura
3. Ryszard Dyzma
4. Piotr Kałużny
5. Maria Kowalska
6. Zygmunt Majchrzak
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Ewa Buczyńska otworzyła posiedzenie, powitała członków
komisji, sołtysów, pracowników urzędu. Stwierdziła, że komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych wniosków, wszyscy członkowie obecni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 .Nikt nie wniósł uwag
do porządku obrad.
2. Omówienie materiałów sesyjnych.
a) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Skarbnik Gminy Maciej Narłowski.
Radny Ryszard Dyzma poprosił o wyjaśnienie, czego dotyczy kara z firmy Biosanit, zapytał o dział 700
dotyczący dywidendy z ZGK w wysokości 12.900 zł.
Skarbnik M.Narłowski odpowiedział, że dywidenda jest za udział gminy w spółce Bazar.
Dyrektor ds. Rozwoju Gminy Zbigniew Zastrożny w sprawie Biosanitu odpowiedział, że karę zapłacił
projektant, który spóźnił się z projektem.
Radny Ryszard Dyzma zapytał o jakie sołectwa zostanie rozszerzony zasięg internetu.
Dyrektor Wydziału Teleinformatyki i Zarządzania Kryzysowego Adam Zimniak odpowiedział, że 2
projekty uzyskały dofinansowanie i praktycznie w każdym sołectwie powinien być już internet.
Radny R.Dyzma zapytał w sprawie modernizacji przepompowni w Gortatowie, czy to dot. stacji
uzdatniania wody.
Skarbnik M.Narłowski odpowiedział, że tak.
Zdaniem radnego Dyzmy zostało niewłaściwie użyte nazewnictwo - stacja uzdatniania wody.

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
b) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2013 - 2032.
Powyższy projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Maciej Narłowski.
Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013
– 2032.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
c) Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji Mariola
Józwiak.
Głosowano w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
d) Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Kortów Tenisowych
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji Mariola
Jóźwiak.
Głosowano w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
e) Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej
w Swarzędzu w postępowaniu sądowo administracyjnym.
Powyższy projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Komisji Ewa Buczyńska.
Głosowano w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Swarzędzu
w postępowaniu sądowo administracyjnym.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
f) Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Joanna Sonnak - Kierownik Referatu Rolnictwa, Melioracji
i Ochrony Środowiska.
Głosowano w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta
i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
g) Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki i w miejscowości
Kobylnica.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Anna Domasiewicz.
Głosowano w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki i w miejscowości Kobylnica.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0
h) Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Anna Domasiewicz.
Głosowano w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
i) Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Anna Domasiewicz.
Głosowano w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
j) Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego
w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie ( pow. ca. 7,5 ha).
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Olga Motała - Pracownik Referatu Architektury i Urbanistyki.
Głosowano w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego
w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie ( pow. ca. 7,5 ha).
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 1
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
k) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Swarzędz.

Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska – Domżalska.
Komisja zapoznała się.
l) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Garby.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska – Domżalska.
Komisja zapoznała się.
ł) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Gruszczyn.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska - Domżalska.
Komisja zapoznała się.
m) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Janikowo.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska - Domżalska.
Komisja zapoznała się.
n) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Jasin.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska - Domżalska.
Komisja zapoznała się.
o) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Karłowice.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska – Domżalska.
Komisja zapoznała się.
p) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Kruszewnia.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska – Domżalska.
Komisja zapoznała się.
r) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Łowęcin.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska – Domżalska.
Komisja zapoznała się.

s) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Rabowice.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska - Domżalska.
Komisja zapoznała się.
t) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Sokolniki Gwiazdowskie.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska - Domżalska.
Komisja zapoznała się.
u) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Uzarzewo.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska - Domżalska.
Komisja zapoznała się.
w) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Uzarzewo Katarzynki.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska – Domżalska.
Komisja zapoznała się.
x) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu -Wierzenica.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska – Domżalska.
Komisja zapoznała się.
y) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Wierzonka.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska – Domżalska.
Komisja zapoznała się.
z) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu - Zalasewo.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta
Karpińska – Domżalska.
Komisja zapoznała się.
ź) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"
w Murowanej Goślinie.
Powyższy projekt przedstawił i omówił Dyrektor d/s Rozwoju Gminy Zbigniew Zastrożny.

Radny Ryszard Dyzma powiedział, że ten projekt uchwały jest jedną z najważniejszych uchwał, że ma
wiele zastrzeżeń do pracy Związku, że w wielu przypadkach odpowiedzi Związku mijają się z prawdą,
ale jest za tym by dalej budować kanalizację w pozostałych wsiach. Zwrócił uwagę na podstawową rzecz
jaką jest wzrost kosztów Związku. Zaproponował wniosek, aby Związek Międzygminny "Puszcza
Zielonka " nie zajmował się gospodarką wodno – ściekową. Zaproponował by rady gmin decydowały
o ilości zatrudnienia i o płacach pracowników w Związku. Uważa, że dochody zarządu Związku są
znaczne i, że koszty Związku bardzo wzrosną. Stwierdził, że jest opieszałość w działaniu Związku np.
w sprawie wykupu gruntu pod przepompownię w Paczkowie. Przypomniał, że w związku z niemożnością
wykupu tego gruntu Burmistrz zaproponowała budowę szamba dla nowo wybudowanej szkoły
w Paczkowie, dlatego pyta czy Związek zwróci koszty budowy tego szamba. Uważa, że nie można
obciążać kosztami mieszkańców naszej gminy. Przedłożył tzw. „ramówkę kalkulacji” i poprosił
o wypełnienie jej przez władzę wykonawczą. Stwierdził, że radni powinni zacząć od kalkulacji.
Uważa, że po podjęciu tej uchwały radni nie będą mieli na nic wpływu. Poinformował, że uzyskał
umowę zawartą między Aquanetem a Związkiem, która opiewa na kwotę 15 mln zł. Zapytał czy ta
kwota będzie elementem kalkulacji.
Z-ca Burmistrza A.Trawiński powiedział, że na to pytanie, czy kwota 15 mln zł będzie elementem
kalkulacji należy się zapytać przedstawicieli Związku. Poinformował, że tę ramówkę kalkulacji przedłoży
Związkowi i sam kalkulacji nie będzie wypełniał bo to zadanie należy do Związku. Oświadczył, że nie
zgadza się z przedmówcą. Stwierdził, że wszędzie drożeją wszelkie opłaty, że w Aquanecie corocznie
następuje o 6 % wzrost opłat za wodę i za ścieki, więc i nasza kanalizacja będzie rosnąć, ale im więcej
będzie odprowadzanych ścieków tym koszty będą maleć. Podkreślił, że 70 % płac w Związku, jest
pokrywanych przez Unię Europejską , bo tak jest w każdym projekcie unijnymi i to nie wchodzi
w koszty m³ ścieków. Z-ca Burmistrza powiedział, że odpowiedzialność za tak duże zadania jest
olbrzymia i nikt nie będzie ich robił za darmo, czy za małe pieniądze. Uważa, że tworząc jakikolwiek
związek, nie powinno się pytać ile kto zarabia, a powinno się pytać „co ma gmina z tego” będąc w tym
związku. Poinformował, że zmiana tego statutu generalnie dotyczy funkcji regulatorskiej, która ma
najmniejszy wpływ na koszt, natomiast najważniejsza dla niego jest rozbudowa inwestycji, bo gmina ma
szansę otrzymać kredyt w wysokości 32 mln zł na dalszą rozbudowę kanalizacji i to przez okres 2 lat.
Planuje się za te środki zrobienie min. rozdzielności przy ul. Grudzińskiego w Swarzędzu, kanalizację w
Jasiniu, w Gortatowie, w Łowęcinie a może nawet w Rabowicach. Stwierdził, że wykorzystanie tych
środków jest dla gminy bardzo opłacalne, nawet przy fakcie dopłacania corocznie z budżetu gminy do m³
ścieków, w wysokości np. 10 zł do m³, co dałoby roczny wydatek w wysokości 3mln zł. A chcąc
budować z własnych środków to gmina nie byłaby w stanie nawet przez okres 10 letni tego wykonać.
Powiedzieć, że w ciągu 4 lat teoretycznie może być wykonana kanalizacja w 85 % w całej gminie i to
jest bardzo korzystne dla naszej gminy. Wyjaśnił, projekt stanowiska do tej uchwały, który został
przygotowany przez Panią Burmistrz, proponuje aby obojętnie, czy będzie jedna taryfa, czy dwie z tego
jedna ustalona dla Związku, a druga dla pozostałych odbiorców z naszej gminy, która zostałaby ustalona
przez Aquanet , to te taryfy miałyby wymagać zgody wszystkich członków Związku i potwierdzenia

przez poszczególne rady gmin. Planuje się aby była 1 taryfa dla wszystkich gmin wchodzących w skład
Związku,dla całej sieci kanalizacyjnej, bez względu czy jest własnością Aquanetu, czy Zakładu
Gospodarki Komunalnej. Z-ca Burmistrza oświadczył, że w pełni to stanowisko popiera. Stwierdził, że
trzeba zdać sobie sprawę, że przystępując do jakiegokolwiek związku traci się tożsamość.
Dyrektor Z.Zastrożny wyjaśnił, że poprzednio podjęty statut nie wskazywał, kto będzie zajmował się
wybudowaną siecią i dlatego niezbędna jest zmiana tego statutu. Poinformował, że woda pozostanie
w gestii rady gminy. Powiedział, że skutki będą takie, że Związek przyjmie zadania operatora, jak i jego
obowiązki. W związku z tym Związek będzie musiał do końca lipca przedstawiać gminie WPF , w której
będą ujęte zadania zaproponowane przez naszą gminę. Wyjaśnił, że nasza gmina nie uczestniczyła
w projekcie 2, ponieważ nie mógłby c ujęty rozdział kanalizacji ogólnospławnej, ponieważ
dotychczasowe konkursy nie przewidywały refinansowania rozdzielności kanalizacji. Dopiero
w projekcie nr 3 pozwolono na ujęcie rozdzielności sieci ogólnospławnej i dlatego niezbędne jest
przystąpienie do tego projektu Wybudowanie rozdzielności pozwala na pobudowanie sieci kanalizacyjnej
w takich wsiach jak Łowęcin, Gortatowa.
Z-ca Burmistrza A.Trawiński wyjaśnił, że w Związku śmieciowym w opłacie jaką będą uiszczać
mieszkańcy, na wynagrodzenia dla 5 członków tego zarządu przeznacza się 1,5 grosza.
Dyrektor Z.Zastrożny poinformował, że w 3 projekcie ujęta jest rozdzielność sieci ogólnospławnej przy
ul. Grudzińskiego, pobudowanie kanalizacji w ulicy Swarzędzkiej w Gruszczynie, Wiejskiej, Sadowej,
Stolarskiej w Jasiniu,w Garbach, w Rabowicach, w Gortatowie od ulicy Fabrycznej do Marszałkowskiej
i Królewskiej, w Łowęcinie do wysokości ulicy Owocowej, Pszennej w Łowęcinie, Chabrowa,
Rutkowskiego, Szklarniowa, Kmiecia, Grudzińskiego w Jasiniu. Zmiana statutu wraz ze stanowiskiem
spowoduje, że tylko Związek będzie stroną dla Aquanetu. Pani Burmistrz poprzez stanowisko proponuje
aby taryfa była wspólna dla tego co Puszcza Zielonka wyprodukowała oraz dla starej kanalizacji i aby ta
taryfa była ustalona za zgodą rady miejskiej. Wartość materiałów otrzymanych od Związku również
ocenia krytycznie, w tym jest kiepska praca biura Związku, i w tym zakresie Związek trzeba „pogonić”.
Nowy statutu nie decyduje ani o pracy ani o zarobkach, jedynie daje możliwość realizacji dalszych
projektów.
Radna B.Czachura powiedziała, że nie kwestionuje udziału gminy w Związku, ale trzeba monitorować,
nadzorować, kontrolować pracę Związku i płace pracowników. Uważa, że obecne pensje są zasłużone, na
które pracownicy sobie uczciwie zapracowali. Podkreśliła, że zmiana statutu jest potrzebna, bo umożliwi
dalszy rozwój Związku. Stwierdziła, że nie ma porozumienia między gminą a Związkiem, aby były 2
taryfy, dlatego Pani Burmistrz zaproponowała stanowisko.
Radny R.Dyzma stwierdził, że zwiększenie zatrudnienia na pewno spowoduje zwiększenie kosztów opłat
za ścieki. Poinformował, ze w chwili obecnej na płace dla pracowników Związku przeznacza się 1mln
200 tys. zł, a proponowany wzrost zatrudnienia o 30% spowoduje wzrost środków na płace. Zapytał czy
koszty Zarządu wchodzą w stawkę ?
Dyrektor Z.Zastrożny odpowiedział, że pensje zarządu są osobną składką do Związku i ma to się
nijak do taryfy. Stwierdził, że radny Dyzma myli wszystko, bo taryfę określa Aquanet, czy Zakład

Gospodarki Komunalnej.
Radny Dyzma stwierdził, że nie dostaje prostych odpowiedzi ze Związku, że on tylko wnioskuje.
Poprosił aby mu na piśmie napisać, że koszty Związku nie będą wliczone w cenę ścieków. Zapytał
skąd wyszła stawka 18 zł. Poprosił aby odpowiedzi udzieliła Pani Burmistrz.
Dyrektor Zastrożny zapytał radnego Dyzmę, jak burmistrz może oświadczyć, że stawka będzie niższa niż
8 zł, czy jak może to określić Związek, jeśli nie on ustala taryfę, tylko operator, czyli Aquanet.
Sołtys Bogucina Zb.Kaczmarek zapytał jaki wpływ będzie miała rada miejska na cenę odprowadzanych
ścieków.
Dyrektor Z. Zastrożny odpowiedział, że będzie tak jak obecnie. Rada nie ma żadnego wpływu, że o tym
decyduje Aquanet.
Radny R.Dyzma zapytał czy Aquanet może zrobić taryfę za trzy miesiące.
Dyrektor Zastrożny odpowiedział, że zgodnie z przepisami można, że operator musi zgłosić do Aquanetu,
że jest gotowy do uruchomienia systemu.
Radny Dyzma zapytał, gdzie są koszty rozliczeniowe poprzedniego roku zawarte w rozporządzeniu
taryfowym.
Dyrektor Zastrożny odpowiedział, że jest to inwestycja trwająca, więc Związek pewne koszty związane
z amortyzacją mógłby jeszcze w przyszłym roku wrzucić, ale to jest zupełnie inna sprawa. Oświadczył,
że Związek funkcjonuje ze składek członkowskich i czym innym jest składka członkowska, a czym
innym taryfa.
Radny Z.Majchrzak powiedział, że ma zastrzeżenia do tego statutu, ale obecnie nie ma wyjścia, bo gdy
nasza rada nie podpisze tego statutu, to wtedy nie zostanie zrobiony 3 etap, nie otrzymamy na ten cel
pewnych dotacji.
Radny R.Dyzma ponownie powtórzył, że jemu chodzi o to by regulatorem została każda z gmin
i zgodnie z przepisami, z artykułem 24 a - burmistrz może ustalić opłatę na 18-mcy na terenie
gminy i w tym wypadku wg radnego nie ma kosztów i nie można mówić o żadnej taryfie, jeśli ktoś
mówi o taryfie to przekłamuje, bo nie można zgodnie z przepisami zrobić taryfy, a całość problemu
polega na zwiększonych kosztach. Natomiast miła wiadomość, to zmniejszenie proponowanego
zatrudnienia z 30 etatów na 23, 25. Stwierdził, że gdyby ten Związek poprowadził Dyrektor
Zastrożny to kanalizacja pobudowana w Paczkowie i w Zalasewie byłaby już czynna.
Z-ca Burmistrza A. Trawiński odpowiedział, że gdyby Zakład Gospodarki Komunalnej prowadził, taryfę
za ścieki to na dzień dzisiejszy nie ma zatrudnionego takiego pracownika i musiałby go zatrudnić
i według Z-cy jest to wszystko jedno czy każda gmina musiałaby taką osobę zatrudnić, czy będą 3 osoby
na ten cel zatrudnione w Związku co napewno będzie tańsze.
Głosowano w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" w Murowanej
Goślinie.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1

4. Organizacja wypoczynku dzieci wiejskich w czasie wolnym od zajęć szkolnych: Akcja Lato w tym imprezy sportowe organizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
Powyższy temat przedstawił Dyrektor Ośrodka Kultury - Filip Przepióra zgodnie z załącznikiem nr 3,
oraz Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji Mariola Józwiak zgodnie z załącznikiem nr 4.
Z-ca Burmistrza A.Kubacka poinformowała, że Akcja Lato na terenach wiejskich będzie realizowana
zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołtysów. Powiedziała, że przewidziane jest 15 zł na dziecko na
cały czas trwania zajęć.
Sołtys wsi Łowęcina Bogumiła Kaczmarek poprosiła, aby obniżyć cenę pływalni dla dzieci.
Z-ca Burmistrza A.Kubacka odpowiedziała, że jest wakacyjna obniżka cen za korzystanie z pływalni.
Z-ca Burmistrza A.Trawiński zwrócił uwagę na to, że budżet "nie jest z gumy", że w końcu nie
wiadomo na co przeznaczać te środki.
5. Organizacja obchodów Dożynek Gminnych 2013r. - informacja.
Powyższy temat przedstawił Dyrektor Ośrodka Kultury - Filip Przepióra.
Poinformował, że termin dożynek przewidziano na 7 września 2013r., że odbędą się w Wierzonce
w godz. od 16.00 do 1.00. Dożynki rozpoczną się mszą świętą, potem przewidziany jest przedstawienie
obrzędu dożynkowego wykonywanego przez zespół Lusowiacy. Następnie wystąpią miejscowe zespoły
min. Olszyna, Orkiestra Dęta, a od 21 rozpocznie się zabawa taneczna.
Sołtys sołectwa Łowęcina B.Kaczmarek zaproponowała, by każde sołectwo szło ze swoim wiankiem,
czy chociaż z bukietem kwiatów.
Sołtys wsi Wierzonki Irena Prokop poprosiła by wymalować salę, oraz położyć na dwóch ścianach
tynk, który odpada.

6. Sprawy bieżące.
W imieniu sołtysa Sarbinowa przewodnicząca Komisji zapytała, kto powinien zająć się ekologiczną
oczyszczalnią ścieków.
Dyrektor Z.Zastrożny odpowiedział, że były 2 szkolenia, że zostały podpisane umowy z użytkownikami

i każdy indywidualnie powinien oczyścić te szamba.
Sołtys wsi Łowęcina B.Kaczmarek zapytała, dlaczego nie są wyrównane 2 drogi w Sarbinowie min. ul.
Bociania oraz droga do Uzarzewa.
Kierownik E. Karpińska – Domżalska odpowiedziała, że gmina nie równa dróg powiatowych. Pozostałe
drogi będą równane wg kolejności.
Sołtys wsi Kobylnicy Grażyna Orpińska poinformowała, że chodniki wzdłuż ulicy Poznańskiej
w Kobylnicy są pełne piasku i monity do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad nie dają żadnego efektu.
Zapytała, kto mógłby wykosić ulice Dworcową.
Kierownik E. Karpińska – Domżalska poinformowała, że jej wydział również monitował do Generalnej
Dyrekcji skąd otrzymała odpowiedź, że Generalna Dyrekcja nie ma środków finansowych na sprzątanie.
W sprawie ulicy Dworcowej odpowiedziała, że ta droga nie należy do gminy.
Radny R.Dyzma zapytał czy można zrobić próg spowalniający na przejściu przy ul. Szkolnej
w Paczkowie.
Dyrektor Z.Zastrożny odpowiedział, że obecnie robi się wejście do szkoły i chodniki.
Sołtys wsi Łowęcina Kaczmarek Bogumiła zapytała, dlaczego sołtysi otrzymali worki na segregowane
śmieci.
Z-ca Burmistrza A.Trawiński odpowiedział, że sołtysi otrzymali worki i mogliby dać ogłoszenie do
gablot informujące, że u sołtysa są worki, które mieszkańcy mogą sobie odbierać.
7. Zakończenie.
Na tym przewodnicząca Komisji E.Buczyńska zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca

Komisji Rolnictwa
Ewa Buczyńska
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