Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi
BRM.KGŚiRW.0012.2.3.2021

Protokół nr 3/2021
Obrady rozpoczęto 17 marca 2021 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:48 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, 7 członków obecnych, 2
nieobecny. W trakcie posiedzenie dołączył 1 radny. Obecnych 8 radnych (1 nieobecny).
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi przedstawił porządek obrad, który
stanowi załącznik nr 2.
2. Stan zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych w ramach programu Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla sołectw objętych IV I V etapem realizacji inwestycji.
Przewodniczący T. Majchrzak poinformował, że temat był obszernie omawiany na ostatniej Sesji Rady
Miejskiej. W związku z powyższym poprosił przedstawiciela Związku Międzygminnego Puszcza
Zielonka, J. Beszterdę o krótkie streszczenie prezentacji.
Przewodniczący T. Majchrzak zapytał o osiedle w Kruszewni, które zostało oddane do użytkowania bez
podłączenia do sieci kanalizacyjnej.
Jarosław Beszterda odpowiedział, że to deweloper wybudował budynki z naruszeniem wydanych
warunków i nie leży to w kompetencji Związku oraz Gminy. Natomiast z posiadanych przez niego
informacji wynika, że deweloper wykonał brakujące szamba.
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.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i
Gminy Swarzędz na rok 2021.
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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
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Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021 – 2043.
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2022.
Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Kierownika Wydziału Teleinformatyki, Aleksandra Pietrzak.
Radny W Kmieciak zapytał, czy przy oddaniu głosu będzie można wykorzystać nr telefonu tylko jeden
raz.
Z-ca kierownika A. Pietrzak objaśniła techniczne zasady dokonywania głosowania.
Radny W. Kmieciak zgłosił wniosek o dodanie w §3 po pkt. 4 projektu uchwały punkt o treści:
"Informacja o niedopuszczeniu projektu na listę projektów powinna zostać przekazana wnioskodawcy w
raz z pisemnym uzasadnieniem odrzucenia projektu".
Głosowano w sprawie: wniosku o dodanie w § 3 po pkt. 4 projektu uchwały punktu o treści " informacja
o niedopuszczeniu projektu na listę projektów powinna zostać przekazana wnioskodawcy w raz z
pisemnym uzasadnieniem odrzucenia projektu".
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2022.
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą
kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, Mariusz
Szrajbrowski.
Radny W. Kmieciak zapytał, czy w okresie zamknięcia pływalni najemca był zwolniony z dokonywania
opłat.
Dyrektor M. Jóźwiak odpowiedziała, że w trakcie zamknięcia obiektu czynsz na wniosek najemcy nie był
pobierany.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z
dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Kosynierów.
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
e) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami
swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Klubu Koalicja Obywatelska, W.Kmieciak.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr LIV/398/2006
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi
przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału
linii na strefy.
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej, Alicja Smelka.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych.
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Gruszczyn – Czesława Miłosza.
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 – Czesława Miłosza.
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
h) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Gruszczyn – Juliana Tuwima.
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 – Juliana Tuwima.
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
i) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej „Rejon ulicy Swarzędzkiej w
Janikowie”.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Jędrzej Cesar.
Komisja zapoznała się.
j) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Kierownika Biura Rady Miejskiej, Magdalena Kałek.
Głosowano w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Wyniki głosowania za: 7, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
k) Propozycja wprowadzenia do porządku obrad - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia
ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Marian Szkudlarek. Burmistrz omówił główne powody
przedłożenia projektu uchwały.
Radny S. Kurpisz stwierdził, że jego zdaniem brak jest analizy kosztów pozostania i podania kosztów
wyjścia ze związku GOAP oraz brak danych, które pozwalają ocenić sytuacje w celu podjęcia decyzji.
Radny uważa, że uzasadnienie do uchwały jest zdawkowe, bez konkretów.
Burmistrz M. Szkudlarek odniósł się do wypowiedzi radnego S. Kurpisza. Poinformował, że z
przeprowadzonych rozmów z włodarzami ościennych gmin, z których wynika, że wszystkie gminy będą
podejmować uchwały o wyjściu ze związku GOAP z przyczyn ekonomicznych. Po opuszczeniu Związku
przez miasto Poznań, który jest największym udziałowcem Związku, koszty utrzymania Związku będą
zbyt duże dla Gminy Swarzędz. Pozostałe analizy na ten moment są bezcelowe.
Radny R. Dyzma odniósł się do wypowiedzi przedmówców. Poinformował, że jego zdaniem w takiej
sytuacji gmina powinna wystąpić ze Związku.
Radny S. Kurpisz poprosił o przedstawienie szczegółowej analizy, gdyż w jego odczuciu brakuje
szczegółowych danych do podjęcia tak ważnej decyzji.
Głosowano w sprawie: propozycja wprowadzenia do porządku obrad - Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
Wyniki głosowania za,: 7, przeciw,: 0, wstrzymuję się,: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
4. Sprawy bieżące:
Radny W. Kmieciak zapytał o tworzenie tzw. „nawrotki” w połowie ul. Bolesława w Jasinie , która
spowoduje podział ulicy na 2 części i brak połączenia pomiędzy nimi. Zwrócił uwagę, że może to
stwarzać wiele problemów organizacyjnych. Radny zapytał o możliwość podziału ulicy i nadanie nazwy
dla II jej części.
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Kierownik Wydziału Geodezji, A. Domasiewicz odpowiedziała, że gmina może zwrócić się do
dewelopera, który jest właścicielem gruntów z zapytaniem o zmianę nazwy części ulicy.
Radny S. Kurpisz wyraził opinię, że organizowanie uroczystej Sesji Rady Miejskiej w trakcie pandemii
nie jest właściwe i stwarza zagrożenie dla uczestników.
Przewodnicząca Rady B. Czachura odpowiedziała, że w związku z prowadzonymi obostrzeniami Sesja
zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym lub przesunięta, a o ostatecznej decyzji poinformuje radnych
kolejnego dnia.
Radny R. Dyzma zgłosił prośbę mieszkanki o przesunięcie zjazdu znajdującego się przy jej posesji w
związku z budową chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie.
Kierownik Wydziału Inwestycji B. Majchrzak poinformował, że trwają uzgodnienia pomiędzy
mieszkanką, a wykonawca.
Sołtys wsi Kobylnica G.Orpińska zapytała o:
- budowę sygnalizacji świetlnej pod lasem.
- przebudowę drogi od Biskupic w kierunku Poznania
- przebudowę ulicy Poprzecznej w Kobylnicy
- oświetlenie 2 części ulicy Dworcowej oraz ulicy Łąkowej do ul. Szkolnej,
- montaż progów zwalniających na ul. Dworcowej,
Przewodniczący T. Majchrzak zaapelował o zorganizowania spotkania Burmistrza z sołtysami w celu
omówienia bieżących problemów sołectw.
Burmistrz M. Szkudlarek zaproponował, aby spotkanie odbyło się przed kolejna Komisją Gospodarki,
Środowiska i Rozwoju Wsi.
Przewodnicząca Rady B.Czachura poprosiła o zakup tabletów dla sołtysów w celu umożliwienia
komunikacji i pracy zdalnej oraz o przesyłanie materiałów do zamieszczania w sołectwach w formie
elektronicznej.
Burmistrz M.Szkudlarek poparł wniosek. Poinformował, że sprawdzi możliwości finansowania zakupu,
gdyż uważa, że należy przystąpić do jego realizacji.
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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