Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi
BRM.KGŚiRW.0012.2.7.2021

Protokół nr 7/2021
Obrady rozpoczęto 25 sierpnia 2021 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:43 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 8 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 w formie zdalnej 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, 8 członków obecnych, 1
nieobecny.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi przedstawił porządek obrad, który
stanowi załącznik nr 2.
2. Utrzymanie cmentarza komunalnego, sprawozdanie z działania, koszty utrzymania itd.
Temat przedstawiła Dyrektor ZGK, Izabela Gruszczewska-Gonet.
Radny R. Dyzma zapytał o:
- procedurę postępowania w przypadku nieopłaconych grobów,
- na ile lat wystarczy miejsca na pochówki na bieżącym areale,
- czy teren pod rozbudowę cmentarza został zabezpieczony,
- otrzymywaną dotację z gminy na funkcjonowanie cmentarza.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawiła procedurę związaną z postępowaniem w
przypadku nieopłaconej prolongaty na miejsca pochówku. Poinformowała, że na chwilę obecną nie ma
sytuacji likwidowania grobów pomimo niewniesienia opłaty, gdyż miejsca na ten moment jeszcze są
zabezpieczone oraz, że został zabezpieczony teren pod rozbudowę cmentarza.
Radna A. Tomicka zapytała, czy jest przewidziany remont sali pożegnań na cmentarzu komunalnym oraz
czy gmina może wesprzeć działania zapewniające bezpieczeństwo osobom wchodzącym na cmentarz
parafialny w Wierzonce, gdzie metalowa brama zagraża bezpieczeństwu osób wchodzacych.
Dyrektor I.Gruszczewska-Gonet odpowiedziała, że remont sali pożegnań planowany jest w kolejnym
roku kalendarzowym. Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że cmentarz w Wierzonce jest
cmentarzem parafialnym i gmina nie może ingerować we własność kościoła ani stwarzać precedensów
jeżeli chodzi o inwestowanie w cmentarze parafialne. Radna A. Tomicka poprosiła o sprawdzenie czy
cmentarz w Wierzenicy jest w rejestrze zabytków i czy można dokonać naprawy bramy, która zagraża
1

bezpieczeństwu.
Przewodniczący T. Majchrzak zapytał jak kształtują się ceny za opłaty pogrzebowe w porównaniu z
gminami sąsiadującymi.
Dyrektor I.Gruszczewska-Gonet odpowiedziała, że są one porównywalne oraz w wielu przypadkach
nawet niższe i od wielu lat nie były podwyższane.
3. 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 W. Kmieciak zapytał o odszkodowanie z tytułu zadaszenia trybun, czego dotyczy i z jakiego
powodu gmina je odzyskała.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy.
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: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Swarzędz na lata 2021 – 2043.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021 – 2043.
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Swarzędz na rok szkolny 2021/2022.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Tomasz Zwoliński
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Swarzędz na rok szkolny 2021/2022.
Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka
ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Swarzędz, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Swarzędz.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Przeciwpożarowej, Sławomir Kaźmierczak
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Swarzędz, który uczestniczył w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
Gminę Swarzędz.
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 30 września 2008r. w sprawie: ustalenia regulaminów korzystania z obiektów
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, Mariola Józwiak.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/168/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008r. w sprawie: ustalenia regulaminów korzystania z
obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania hali sportowej położonej przy ul. Świętego Marcina
1 w Swarzędzu imienia Zdzisława Schneidera.
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Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Promocji, Izabela Paprzycka.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania hali sportowej położonej przy
ul. Świętego Marcina 1 w Swarzędzu imienia Zdzisława Schneidera.
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Swarzędz.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik wydziału Geodezji i Nieruchomości, Anna Domasiewicz.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie
miasta Swarzędz.
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
h) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic Łowęcińskiej i Owocowej, na północ od ulicy Poznańskiej w Jasinie.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka.
Radna A. Tomicka zapytała o celowości podejmowania planu.
Dyskutowano na temat przeznaczenia i przebiegu dróg w mpzp.
Na pytania radnej odpowiedzieli Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, J.Cesar oraz Z-ca
Burmistrza G.Taterka.
4. Sprawy bieżące.
Radna A. Tomicka zapytała o:
- ul. Lubczykową i Żniwną, kiedy doczekają się kanalizacji
- działkę 143/9 Łowęcin co to za postępowanie,
- sieć wodociągową z Wierzonki do Korłowic, czego dotyczy ogłoszenie zamieszczone na stronie
Urzędu.
Z-ca Burmistrza, G.Taterka poprosił o doprecyzowanie zadanych pytań.
Następnie radna poruszyła temat braku rezerwacji terenów na realizację drogi publicznej - obwodnicy
Swarzędza od wiaduktu w stronę Gruszczyna przez ul. Cmentarną i wydawania pozwoleń na budowę na
przebiegu obwodnicy.
Dyskutowano na temat przebiegu obwodnicy i zabezpieczenia pod ten cel terenu.
Z-ca Burmistrza G. Taterka pokazał na geomapie przebieg obwodnicy i istniejące zabudowania oraz
przedstawił dokładny przebieg obwodnicy. Poinformował, że warunki zabudowy dla kontenerów, które
znajdują się na przebiegu obwodnicy zostały wydane dwie kadencje wcześniej, natomiast aktualnie nie są
na ten teren wydawane warunki zabudowy. Poinformował również, że powstające budynki deweloperskie
znajdują się w sąsiedztwie przebiegu drogi, a nie na jej terenie.
Radny R. Dyzma:
- wnioskuje o postawienie koszy na śmieci, po jednej sztuce na ulicach w Paczkowie
- zgłosił niemożliwość wjazdu straży pożarnej na teren Szkoły Podstawowej w Paczkowie od ul.
Sokolnickiej, gdyż siatki zamontowane nad wjazdem utrudniają wjazd
- poinformował o protestach mieszkańców południowej części Paczkowa w związku z niskim ciśnieniem
wody. Zapytał kiedy będzie wyłożony mpzp Paczkowa część B, w którym ujęta jest planowana stacja
uzdatniania wody. Ponadto zapytał jaka jest powierzchnia działki przewidziana pod budowę tej stacji oraz
jakie urządzenia do tego zaplanowano.
- zapytał czy można wykorzystać nadwyżki wody ze studni od mieszkańca - sadownika, który dysponuje
dużą studnią na tym terenie.
Do pytań odniósł się Z-ca Burmistrza G.Taterka.
Radna A. Tomicka zgłosiła, że mieszkańcy skarżę się na bardzo złą jakość wody w Bogucinie.
G. Taterka odpowiedział, że została podpisana umowa z Aquanetem, został zlecony projekt.
Następnie radna poinformowała, że na zgłoszony przez nią projekt stanowiska otrzymała negatywną
opinię z Biura Radców Prawnych. W związku z powyższym zgłosiła projekt stanowiska, w którym
zmienia słowo „Zaleca" na "uważa".
Z-ca Kierownik Biura Rady Miejskiej M.Kałek poinformowała, że w związku z wprowadzonymi
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zmianami stanowisko zostało powtórnie skierowane o wydanie opinii do Biura Radców Prawnych.
Radny R. Dyzma poprosił o informację na jakim etapie jest udrażniania stawu w Sokolniki
Gwiazdowskich.
G. Taterka przygotuje szczegółową informację na kolejną komisję.
5. 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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