Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
KSSOKIS.0012.3.4.2022

Protokół nr 4/2022
Obrady rozpoczęto 26 maja 2022 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:48 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 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. Nabór na rok szkolny – sytuacja lokalowa, wydatki związane z działalnością placówek.
Temat przedstawiła Kierownik Wydziału Edukacji, Dorota Zaremba. Prezentacja stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
3. Analiza wykonania budżetu za rok 2021.
Przewodniczący poinformował, że Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Swarzędz za rok
2021 zostało przekazane radnym oraz zamieszczone na stronie eSesja w dniu 1 kwietnia 2022 r.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Radni nie mieli pytań do sprawozdania.
4. Omówienie materiałów sesyjnych.
a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na
rok 2022.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Karolina Dziekan.
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i
Gminy Swarzędz na rok 2022.
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 2022 – 2043.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Skarbnika Gminy, Szymon Pieniowski.
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2022 – 2043.
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Swarzędz
dotacji celowych w 2022 roku na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych,
przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, sposobu ich rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Promocji, Izabela Paprzycka.
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z
budżetu Gminy Swarzędz dotacji celowych w 2022 roku na zadania związane z rozwojem rodzinnych
ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, sposobu
ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
części nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, Mariusz
Szrajbrowski.
Dyskutowano na temat wynajmu miejsca i punktów gastronomicznych na terenie gminy, konieczności ich
tworzenia.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że cena najmu jest bardzo preferencyjna, a mimo to obiekt ten jest
bardzo często zamknięty i mieszkańcy zgłaszają liczne zastrzeżenia.
Radny W. Kmieciak poprosił o sprawdzenie zgodności przedstawionego na rysunku obiektu ze stanem
faktycznym.
Radny T. Lewandowski poinformował, że sprawdził ceny najmu lokali gastronomicznych w sąsiednich
gminach i są one znacznie wyższe.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.
Wyniki głosowania ZA: 3, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
5. Sprawy bieżące.
Radny D. Książkiewicz podziękował za sprawną reakcję w namierzeniu sprawców dewastacji altany przy
świetlicy w Jasinie oraz poprosił o zweryfikowanie działania sygnalizacji świetlnej przy
ul.Polnej/Cieszkowskiego oraz przy stacji paliw BP.
Radny T. Lewandowski zgłosił, że na ul. Tuleckiej jest odsłonięta studzienka kanalizacji, która stwarza
zagrożenie i poprosił o interwencje w tej sprawie.
Z-ca Kierownika WID S. Wichłacz poinformowała, że zweryfikuje informację i jeżeli jest to droga
niebędąca w zarządzie gminy przekaże zgłoszenie do odpowiedniego organu.
Radny W. Kmieciak zapytał, czy grupa hokeistów będzie mogła w tym sezonie wykorzystywać
lodowisko.
Dyrektor SCSIR M. Józwiak odpowiedziała, że we wrześniu zostaną wznowione rozmowy, a o ich
wynikach poinformuje radnych.
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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