
Protokół 
z posiedzenia

Komisji Komunalno – Finansowej Nr V,
Komisji Edukacji Nr IV,

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Nr III,
oraz

Komisji Rozwoju Wsi Nr III
z dnia 1 grudnia 2020 r.

Pkt 1

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan  Nowak  o  godz.  07.30  otworzył  wspólne

posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło  7 członków Komisji

Komunalno-  Finansowej  (załącznik  nr  1),  6 członków  Komisji  Edukacji  (załącznik  nr  2),

7 członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  (załącznik  nr  3)  oraz  6 członków

Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 4), .

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;

Krystian Ejsak, informatyk Urzędu Miasta i Gminy Września;

Pkt 2

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Bogdan  Nowak  przedstawił  porządek  obrad  wspólnego

posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Zaopiniowanie projektu Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2021.
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4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

i Gminy Września na lata 2021 – 2033.

5.  Wolne głosy radnych.

6.  Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Bogdan Nowak  powiedział,  że jak wszyscy wiedzą, sytuacja

epidemiologiczna w kraju jest  trudna,  więc posiedzenie odbywa się w szczególnych warunkach

oraz że wszyscy mają świadomość zagrożeń jakie istnieją, dbanie o zachowanie dystansu, używanie

maseczek. Poprosił radnych o zdyscyplinowanie i merytoryczną dyskusje.

   

Pkt 3

5) Tomasz Kałużny,  Burmistrz  Miasta i  Gminy Września  omówił  projekt  Budżetu Miasta  i

Gminy Września na rok 2021. Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami projekt budżetu został radnym

dostarczony  do  16  listopada  roku  poprzedzającego  budżet,  którego  dotyczy  projekt  uchwały

(załącznik nr 6).

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w treści budżetu

została  zamieszczona  tabela  z  bardzo  szczegółową  informacją,  jakie  zadania  majątkowe

(inwestycje) Gmina chce realizować, rozbudowaną o informacje na temat możliwych do uzyskania

środków zewnętrznych  ze  środków  unijnych  lub  krajowych.  Zadań  wypisanych  jest  sześć

(załącznik nr 6 str. 43/44).

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Bogdan  Nowak  zaproponował,  aby  Jolanta  Kościańska,

skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września  ogólnie  omówiła  podstawowe  założenia  budżetu  oraz

głównych wydatków.  

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że składając te wszystkie

informacje o których mówił  Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września oraz Karol

Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września,  dokładając  wszystkie  wskaźniki

makroekonomiczne,  które  są  wyznacznikiem i  podstawą do projektu.  Zakładana  inflacja  1,8%,

minimalne wynagrodzenie 2800,00 zł od 1 stycznia 2021 r, stawka godzinowa na umowę zlecenie

18,30  zł,  wszystkie  uchwały  Rady  Miejskiej,  które  w  jakiś  sposób  wpływają  na  zakres

projektowania budżetu. Także ustawy mówiące o zadaniach, które gmina musi realizować i na to
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wszystko nałożone są te zadania, które gmina może realizować. Rozważania odnośnie podatku PIT,

CIT oraz dużej niewiadomej, która czeka gminę od  1 stycznia 2021 r,  powstał projekt  budżetu,

który Radni otrzymali. Wyjaśniła, że dochody zostały sprognozowane na kwotę 235.259.880,78 zł,

wydatki  budżetu  to  249.579.256,43  zł,  w  tym kwota  majątkowo  inwestycyjna   23.430.420,20

złotych. Deficyt budżetu po uwzględnieniu wszystkich dochodów i wydatków został określony w

kwocie  14.319.375,65 zł  a  formą pokrycia  tego deficytu  będzie  emisja  obligacji  komunalnych.

Poinformowała, że tak jak co roku Gmina dopina budżet środkami zewnętrznymi, emisją obligacji

lub  kredytem,  to  w  dużej  mierze  ulega  zmianie  właśnie  w  marcu  lub  kwietniu,  kiedy  po

sporządzeniu bilansu można rozliczyć wolne środki, nadwyżkę lub inne środki kierunkowe, które

Gmina otrzymała w ubiegłym roku budżetowym, np.: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych  lub  z  Funduszu  Dróg  Samorządowych.  Przychody  15.000.000,00  zł,  z  czego

14.319.375,65 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. Powiedziała, że tak jak w roku ubiegłym w

2021 roku, 33 sołectwa będą realizowały swoje wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z

Uchwałą Rady Miejskiej. Kwota przyznana Sołectwom do realizacji to 979.708,19 zł, jest to więcej

niż w roku 2020 ze względu, że algorytm przewiduje tam liczbę osób i w stosunku do liczby osób

są  przeliczane  środki.  Jednostki  oświatowe  będą  miały  swoje  rachunki  dochodów a  plan  tych

dochodów i wydatków to 2.284.700,00 złotych. W budżecie są również utworzone rezerwy, gdzie

rezerwa ogólna w kwocie 2.116.860,00 zł oraz dwie rezerwy celowe w kwocie 750.000,00 zł, jest to

rezerwa obligatoryjna utworzona na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

i  1.600.000,00  zł  na  realizacje  zadań  majątkowo  inwestycyjnych.  Wyjaśniła,  że  możliwość

tworzenia rezerw, jest tylko na etapie projektu, nie ma takiej możliwości podczas zmian budżetu,

wykonywania  budżetu  w  trakcie  roku.  Takie  rezerwy  w  wielu  przypadkach  są  pomocne  i  się

przydają  np.:  podczas  rozstrzygania  przetargu,  gdzie  brakuje  niewielka  kwota  żeby  przetarg

rozstrzygnąć  i  podpisać  umowę.  Gmina,  posiada  dwa poręczenia zabezpieczone,  które będą  do

2037 roku. Pierwsze to Towarzystwo Budownictwa Społecznego na kwotę 190.000,00 zł, które do

momentu spłaty kredytu Gmina jako poręczyciel musi zabezpieczyć w budżecie i drugie poręczenie

to  na rzecz  AWSY w kwocie  1.400.000,00 zł,  również  zabezpieczone do roku 2037.  W treści

uchwały budżetowej zostały zapisane wszystkie obowiązujące limity i upoważnienia Burmistrza do

dokonywania zmian bądź zaciągania lub emisji papierów wartościowych na cel pokrycia budżetu.

Konstrukcja budżetu w pierwszej kolejności przewidywała zadania, które gmina, jest zobowiązana

wykonać a w dalszej części dopiero zadania te które może, oczywiście pełna dyscyplina wydatków

wszystkich  działach,  rozdziałach  i  paragrafach  ze  względu  że  rok  jest  nieprzewidywalny,  nie

wiadomo jak  się  to  wszystko potoczy.  Radni  będą  informowani  na  bieżąco  podczas  kolejnych

zmian uchwały budżetowej. Konstrukcja projektu zawiera stan wiedzy na 31 października, która
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szybko się dezaktualizuje, ponieważ nie wszystko można od razu uwzględnić i na etapie zmian

będzie to korygowane.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Bogdan  Nowak  otworzył  dyskusję  nad  projektem  budżetu

Miasta i Gminy Września na rok 2021.

Radny Damian Staniszewski  zapytał  o  zadanie  majątkowe  nr  12  „rozbudowa  monitoringu

miejskiego”, gdzie Gmina będzie, w którym miejscu we Wrześni, czy w Gminie Września stawiać

kamery monitoringu miejskiego?  

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w 2000 r została zawarta

umowa pomiędzy Burmistrz Marią Taciak a Starostą Krzysztofem Wojciechowskim, gdzie Gmina

razem z Powiatem, który wtedy odpowiadał za budżet Policji,  realizuje Straż Miejska z Policją

monitoring we Wrześni. Również zadanie inwestycyjne w postaci nowych miejsc monitorowanych

realizowane są na przestrzeni 20 lat.  Sytuacja mocno się zmieniała, głównie z powodu rozwoju

technologii  kamer i  przetwarzania obrazu. Na chwilę obecną dla policji  jest  szczególnie istotne

monitorowanie miejsc którymi przejeżdżają samochody wjeżdżające do Wrześni i wyjeżdżające z

Wrześni, ponieważ lata doświadczeń wskazują, że przestępcy najczęściej opuszczają Wrześnię. W

związku z tym współczesne systemy monitorowania mają możliwość wychwytywania numerów

rejestracyjnych  pojazdów  i  tym  samym  wskazywania  potencjalnych  podejrzanych  aby  ich

sprawdzić. Taki jest od ok.5 lat kierunek rozwoju systemu monitorowania, więc kolejne kamery  to

są takie miejsca gdzie się wjeżdża lub wyjeżdża z Wrześni i jest to rondo Sienkiewicza oraz któryś

z wyjazdów. Są to projekty sprzed 5 lat  i  co roku realizowane pojedynczo, gdyż koszt takiego

punktu kamerowego to są dziesiątki tysięcy złotych, ponieważ taki punkt najczęściej musi składać

się  z  więcej  niż  z  jednej  kamery,  ponieważ  kamera  musi  spoglądać  w  różnych  kierunkach  i

ujęciach. System jest tak stworzony, żeby nie można było wejść i zniszczyć jednej kamery aby inne

kamery tego faktu  nie  zarejestrowały.  System podłączony jest  do Komendy Policji  i  Komendy

Straży Miejskiej w związku z tym w miejscu gdzie montuje się system kamerowy, punkt kamerowy

musi być mocne łącze internetowe, które przekazuje sygnał bezpośrednio online do tych komend

oraz  odpowiedni system do automatycznego obrabiania rejestrowanych danych z kamer.             

Radny Damian Staniszewski powiedział,  że  Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i

Gminy  Września,wspomniał  o  rozwoju  sieci  informatycznej  i  rozwoju  usług  online,  usług

świadczonych przez administracje publiczną, administracje samorządową we Wrześni. Zapytał, czy
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Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września może więcej powiedzieć na temat tego

projektu, czy będą jakieś nowe usługi publiczne świadczone przez internet, czy będzie to rozwój

usług epuap?      

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeśli chodzi o projekt

dotyczący inwestycji związanej z informatyzacją urzędu jest to wielowątkowy mianowicie Urząd

Marszałkowski ma świadomość, że są to bardzo drogie inwestycje, względem tego kupna programu

komputerowego, dlatego ogłosił nabór na dofinansowanie w wysokości 85%. Wymienił przesłanki,

które zmusiły do tego Gminę. Pierwszą z nich jest pandemia, gdzie szczególnie istotny jest zdalny

kontakt a nie bezpośredni. Gmin w Polsce jest 2400 i ten rynek klientów jakim są gminy, gdzie

trzeba wziąć pod uwagę bo o nich jest mowa Gmina Kraków i Gmina Kołaczkowo. Jest to rynek

bardzo  mało  interesujący  dla  firm informatycznych.  Są  dwa  warianty,  jeden  wariant  to  gminy

używają  program  jaki  ktoś  kiedyś  napisał,  drugi  wariant  to  gminy  bardzo  bogate  takie  jak

Warszawa, Poznań, Kraków stać na zamówienie i utrzymanie systemów oraz utrzymywanie firm,

które je utrzymują, są bardzo drogie. Między tymi dwoma przypadkami, jest różnica i efektem tego,

jest to że Gmina Września użyła oprogramowania, które zostało stworzone ok. 30 lat temu, jest to

bardzo duża przepaść, gdzie nie przystają do czasu obecnego oraz mają bardzo małe możliwości

wychodzenia  z  informacją  na  zewnątrz.  Oprogramowanie  Gminy  jest  bardzo  przestarzałe.

Powiedział, że w ostatnich 2/3 latach a w szczególności rok 2020 w wyniku zaistniałej pandemii

spowodował,  że  Ministerstwo  Cyfryzacji  swoimi  działaniami  przymusiło,  żeby  inne  instytucje

samorządowe i państwowe nadążały nad rozwiązaniami, które są wprowadzone nawet ustawowo.

W najbliższym czasie za ok. rok lub dwa, w życie wejdzie  możliwość rezygnacji z dokumentów

papierowych.  Urzędy  nie  będą  musiały  prowadzić  żadnych  dokumentów  papierowych  i  aby

dokonać tego kroku, Gmina musi posiadać system umożliwiający taki sposób komunikowania. 

W pierwszych dniach stycznia Gmina wprowadzi pierwszy moduł, który będzie umożliwiał kontakt

w  ten  sposób.  Następnym  programem  jest  e-urząd,  który  umożliwia  złożenie  w  Urzędzie

Skarbowym  zeznania  podatkowego  i  tak  samo  mogą  działać  wszystkie  i  są  przygotowywane

ustawowo rozwiązania, które umożliwią wykonywanie tego w działalności urzędów gmin. Aby to

zrobić,  trzeba  posiadać  odpowiednie  oprogramowanie,  które  będzie  to  potrafiło.  Najbardziej

rozwinięte  informatycznie  kraje,  które  posiadają  już  to  wdrożone,  to  Łotwa,  Estonia  również

Portugalia.  Poinformował,  że  nie  można  nigdzie  na  świecie  w  tym  programie  zrobić  to  aktu

notarialnego  zakupu  i  nie  można  wziąć  ślubu.  Wszystkie  pozostałe  czynności  administracyjne

można wykonać zdalnie. Oprogramowanie, które Gmina chce wdrożyć, będzie to umożliwiało.
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Radny Damian Staniszewski  zapytał  o  zadania,  które  zostały  przygotowane  na  które  będą

składane wnioski  o dofinansowanie,  chodzi  o zadanie z  zagospodarowaniem terenów zieleni  w

mieście  Września  w  celu  zwiększenia  różnorodności  i  łagodzenia  zmian  klimatu,  czy  w  tym

projekcie  tych zieleńców i  terenów zielonych o których była mowa, znajduje się  teren Ogrodu

Bractwa Kurkowego przy ul. Słowackiego? 

Tomasz Kałużny,  Burmistrz  Miasta i  Gminy Września odpowiedział,  że  wniosek został  już

złożony kilka miesięcy temu i nie znajduje się w nim teren Ogrodu Bractwa Kurkowego przy ul.

Słowackiego.  Wniosek  zawiera  rewitalizacje  Parku  im.  Piłsudskiego,  zagospodarowanie  pięciu

terenów  na  łąki  kwietne  przy  ul.  Piastów,  Culica,  Wrzosowej,  Suwalskiej  i  Gnieźnieńskiej,

zagospodarowanie skweru zieleni wzdłuż Wrześnicy pomiędzy ul. Miłosławską a Opieszyn oraz

zagospodarowanie wód opadowych, czyli nawadnianie terenów zielonych i budowa zbiorników na

wodę opadową. Łączny koszt inwestycji wynosi 6,400.000,00 zł, dotacja 5.500.000,00 złotych.   

Radny  Bogumił  Kwiatkowski  zapytał,  czy  Gmina  przewiduje  jakiekolwiek  środki  finansowe

dotyczące usuwania azbestu z terenu Gminy Września, czy ten program Gmina nadal realizuje, czy

nie, jeśli tak to w jakiej formie i co dalej z tą kwestią? 

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  program usuwania

azbestu,  był  realizowany  przez  wiele  lat  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony

Środowiska i ze względu na pomysłodawcę jakim jest WFOŚ musiał być realizowany na poziomie

powiatu z udziałem gmin do 2018 roku. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska wycofał się z

realizacji tego programu i w związku z tym nie był kontynuowany ani realizowany. Gmina ma

zaplanowane 25 tys zł na realizacje jeżeli Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska powróci do

realizacji tego programu, to gmina chętnie się przyłączy. Jeśli chodzi o rozliczenia, to sprawa jest

bardzo skomplikowana. Państwo Polskie ma przyznane limity pomocy w ramach Unii Europejskiej

w obszarze rolnictwa. Jedne działania pomocowe w obszarze rolnictwa są zaliczane do tej pomocy

(w  większości)  a  inne  nie,  np.:  dopłaty  bezpośrednie,  środki  na  zakup  maszyn  rolniczych,

dofinansowania wybranej produkcji rolnej, itd., to wszystko najczęściej realizuje Agencja Rozwoju

i  Modernizacji  Rolnictwa.  Pula  od  wszystkich  rolników w kraju  sumuje  się  do  takiej  pomocy

publicznej, którą wynegocjował w ubiegłych latach Rząd i jest to jakaś kwota na rok. Ryzykiem

wprowadzania  wszelkich  dodatkowych  pomocy,  gdzie  duża  część  likwidowanych  azbestowych

dachów była na terenach wiejskich. Istniało ryzyko, że rolnik, który otrzyma taką pomoc, składając
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wniosek może przekroczyć pule unijną, która jest przyznana. Oznacza to, że przekroczenie w danej

chwili,  tej  pomocy,  jest  odcięciem  i  od  tego  momentu,  każda  pomoc  przyznawana  każdemu

rolnikowi, jest uznawana za pomoc publiczną i  jest np.: opodatkowana.  W związku z tym, gdy

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska  likwidował program, pojawiło  się  ryzyko,  że  każda

Gmina lub powiat zacznie działać w własnym zakresie, to nikt nie zapanuje nad tym w skali kraju,

że  w jakimś  województwie,  ktoś  nie  przekroczył  z  tą  pomocą.  Nikt  nie  chciał  podjąć  takiego

ryzyka.   

Radny Bogumił Kwiatkowski  powiedział, że jego pytanie wynika z tego, że dość sporo zalega

tych zafoliowanych paczek azbestowych, bo ludzie  modernizują swoje domostwa, nie tylko rolnicy

ale także osoby fizyczne i jest tego sporo. Od dłuższego czasu, jest cały czas pytanie, co się z tym

dzieje i czy ewentualnie można określić aby Pan Burmistrz sformułował jakieś zapytanie, czy ten

program  dalej  będzie  kontynuowany,   czy  nie  będzie.  Poprosił  aby  taka  informacja  została

opublikowana w  „Wieściach z Ratusza” lub na stronie internetowej, gdyż  dużo osób dokonało tej

modernizacji i te rzeczy zalegają. Wyjaśnił, że nie chciałby, aby trafiały na „dzikie” wysypiska lub

gdziekolwiek indziej dlatego o to prosi.  Drugie pytanie.  Powiedział, że wiele firm, jednostek  o

których mówił Burmistrz, zostało niestety zamknięte z mocy prawa. Zapytał ile wpłynęło wniosków

o umorzenie podatków i opłat lokalnych, ewentualnie rozłożenia ich na raty oraz jakiego rzędu jest

to skala pomocy, czyli jaka jest to kwota tego umorzenia, czy 5.000,00 zł, 200.000,00 zł ? Wyjaśnił,

że pierwsza fala była od marca do czerwca a teraz zaczęła się od września i trudno jest określić

kiedy się  skończy.  Poprosił  Burmistrza o odpowiedź a jeśli  jest  to  niemożliwe to o odpowiedz

pisemną ogólną ile tych wniosków było, na jaką kwotę wnioskowano, ile umorzono i ewentualnie

ile rozłożono na raty? 

Tomasz Kałużny,  Burmistrz  Miasta i  Gminy Września  powiedział,  że  na  to  pytanie  została

udzielona odpowiedz na ostatniej Sesji Rady Miejskiej i było to wówczas ok. 50 wniosków, na

chwile obecną przybyło ich.  Wyjaśnił,  że ogromna część wniosków, była bezzasadna, ponieważ

można umorzyć tylko zaległość a wnioskodawcy najczęściej składali wnioski na przyszłe podatki

więc były rozpatrywane negatywnie. Pomoc uzyskało kilkunastu składających wniosek na łączną

kwotę ok. 100 tys. złotych. 
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Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że Pani Skarbnik powiedziała, że zabezpieczeniem jak

gdyby  Gminnego  deficytu  budżetowego,  jest  emisja  obligacji  na  kwotę  15  mln  zł  na  poczet

przyszłego  roku,  oczywiście  mówiła  o  wielu  innych  aspektach  ekonomicznych,  finansowych

dotyczących tego, że może będzie nadwyżka budżetowa, itd. Ponieważ w rozchodach na str. 41

znajduje się kwota 680 624,35 zł a z powyższych informacji nad tabelą, jest informacja, że jest to

kwota dotycząca spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu dotyczącego rozbudowy ul. Łokietka,

Kosynierów. Zapytał, czy Gmina nie przewiduje żadnych kosztów związanych z emisją obligacji,

spłatą obligacji już wcześniej zaciągniętych, jakichkolwiek odsetek, innych tego rodzaju rzeczy?

Powiedział,  że  na  str.  30  jest  zapisana  obsługa  długu  publicznego  w  wysokości  1.330.000,00

złotych.

Jolanta  Kościańska,  Skarbnik  Miasta  i  Gminy Września  odpowiadając  na  pierwsze  pytanie

powiedziała, że jest to ostatnia rata pożyczki, która będzie spłacana do Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska a jeśli chodzi o spłaty, czyli rozchody to w przypadku Gminy będą to tylko

obligacje, które Gmina już emitowała i będą emitowane w 2020 r. kolejna partia. Rozpoczną swój

bieg nie w 2021 tylko w latach następnych. Są rozłożone tak transze aby nie burzyć finansów i

płynności Gminy. Wyjaśniła, że jeśli chodzi o obsługę długu, to poziom marży Banku plus vibor i to

w zupełności zabezpiecza i koszty które są już emitowane i te które są planowane. Powiedziała, że

zawsze była zwolennikiem, aby emisji obligacji nie robić w styczniu ani w lutym tylko na koniec

roku, kiedy będzie wiadomo, że pieniądze będą potrzebne, ze względu żeby nie narażać Gminy na

odsetki. Planując to, to taka jest przyjęta zasada, założenie, że emisja będzie się odbywała gdzieś

pod koniec roku budżetowego.

Radny Bogumił  Kwiatkowski  zapytał  o  kwestię  wydatków związanych z  oświatą  i  wpływów

subwencyjnych. Pan Burmistrz powiedział, że subwencje tworzą 41,4 a wydatki 79. Powiedział, że

pamięta, że Wiceburmistrz Artur Mokracki miał zająć się kwestiami tego aby postarać się zbliżyć te

kwotę do siebie, chociaż słowo „zbliżyć”, jest daleko idące ale przynajmniej w jakikolwiek sposób

spróbować doprowadzić do tego, aby to Gmina z środków własnych, wykładała jak najmniejszą

kwotę do kwestii  oświatowej.  Wyjaśnił,  że nie chodzi  o ograniczenie rzeczywistych wydatków,

ponieważ  jest  to  niemożliwe.  Zapytał,  czy  Gmina  podjęła  jakiekolwiek  działania,  wyliczenia,

cokolwiek, np.: to co powiedział Pan Burmistrz, że w jego ocenie można by było zrobić tak, że

wynagrodzenia płaci Państwo a  Gmina pokrywa koszty utrzymania budynków. Czy w tej kwestii w
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sferze oświatowej, Gmina posiada pomysły na to, aby tą różnice zminimalizować na tyle ile będzie

możliwe?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i  Gminy Września  wyjaśnił,  że na początku posiedzenia

przedstawił dane z miasta Gliwice, która w różnych miejscach Polski jest taka sama lub zbliżona.

Powiedział,  że jeżeli  radny Bogumił Kwiatkowski ma jakieś propozycje to można zlikwidować

jakąś szkołę. Nic nie można zrobić, chyba tylko likwidacja szkoły, ponieważ na chwile obecną ze

względu na pandemie nie odbywają się żadne kółka i zajęcia dodatkowe. Trudno wyobrazić sobie

inną  oszczędność  niż  dołożenie  jednej  szkoły  do  drugiej,  tym  samym  zmniejszenie  liczby

nauczycieli, ponieważ przy likwidacji szkoły często te dzieci trafiają do innych licznych klas i jeżeli

z dwóch oddziałów klasy IV zostanie zrobiony jeden oddział, to będzie potrzebnych nauczycieli

mniej niż na dwie klasy. Jest to jedyna możliwość oszczędzenia na wynagrodzeniach. Powiedział,

że innej możliwości nie widzi.  

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że pytał pod kątem, czy w ogóle w jakikolwiek sposób

Gmina analizuje tą sytuację. Wyjaśnił, że nie twierdzi, że Gmina Września jest jakaś specyficzna,

inna, odrębna i z tego tytułu nie ma pretensji. Zastanawia się, że ta dopłata ze strony Gminy jest

dość spora.  Zapytał,  czy w tym okresie pandemicznym w tym okresie roku 2020 w związku z

zdalnym nauczaniem w jakikolwiek sposób Gmina ma zmniejszone środki dotyczące subwencji,

czy ma ograniczone, czy otrzymała w mniejszej wysokości, czy nie, jak to wygląda? 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że nie.

Radny Bogumił Kwiatkowski  zapytał o kilka zadań inwestycyjnych, czyli o temat fontanny na

Rynku, górki przy Zalewie, o różnych kwestiach o których jest mowa. Wyjaśnił, że wie, że obecny

budżet jest taki jaki jest i cudów nie należy się spodziewać, ponieważ Burmistrz wyjaśnił dlaczego,

co  się  dzieje  i  z  jakiego  powodu  tak  jest,  ale  czy  w ogóle  Burmistrz  po  zakończeniu  tematu

obwodnicy planuje którekolwiek z tych zadań, w jakim zakresie, czy rozważa tego rodzaju rzeczy?
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Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że jeśli chodzi o fontannę

to mimo czterokrotnych prób ankietowania mieszkańców jaka podobała się fontanna, jaki rodzaj,

jaki typ, jaki wygląd, to w żadnych z tych czterech przeprowadzonych badaniach nie zbliżyło się

aby którekolwiek rozwiązanie zyskało poparcie większości mieszkańców. Trudno jest zrobić coś co

¾ lub 60% ludzi zaraz po zbudowaniu, będzie krytykowało, że nie takie chcieli, że chcieli inne.

Wyjaśni, że 60% a nawet 70% wybiera inne niż ta która „wygrywa” wybór. Jeśli chodzi o hale, to

cały czas toczy się procedura pozyskania decyzji Celu Publicznego na to, żeby móc zainteresować

się realnie  terenem, który spełniałby kryterium powierzchni  zwłaszcza ewentualnej  hali.  Jest  to

odległy temat, ponieważ sąsiedzi tego ewentualnego obiektu nie są zachwyceni pomysłem budowy

hali. Natomiast w czasach pandemii Gmina ma dosyć problemów z utrzymaniem Wrzesińskiego

Ośrodka Kultury,  który wyremontowany za duże miliony i  stoi  pusty,  ponieważ nie  można nic

organizować,  więc,  czasami  zdarzenia  losowe w krótkim czasie  same rozwiązują  te  problemy.

Powiedział, że górka została zbudowana. Wielokrotnie sam z niej korzystał oraz że zdjęcia były

wielokrotnie publikowane od lat. Górka istnieje od ok. 5 lat, jest urządzona, jest zrobione wejście,

oświetlenie oraz ogrodzenie z siatki.

Radny  Bogumił  Kwiatkowski  powiedział,  że  Burmistrz  mówił  o  jej  przebudowie  lub

modernizacji.

Tomasz Kałużny,  Burmistrz Miasta i  Gminy Września  odpowiedział,  że  nie,  była  mowa o

usypaniu tej górki, która została usypana, urządzona i funkcjonuje.  

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o basen, ponieważ został zamknięty do likwidacji, czy coś

w tej kwestii? 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że basen kryty nie jest

własnością Gminy Września. Był on zbudowany w małej części ze środków publicznych, ponieważ

firma Cenos, która budowała ten basen, korzystała z takiej pomocy. 20 lat jest to maksymalny czas,

który  przeciętny  człowiek  toleruje  wygląd  jakiegoś  obiektu.  Basen  we  Wrześni  był  jednym  z

pierwszych na tym poziomie, tego rodzaju po Lesznie w Wielkopolsce, otwarty na przełomie roku
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1998/99 z dużym wsparciem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wyjaśnił, że od roku 2003,

kiedy został Burmistrzem, były prowadzone na tym obiekcie, kolejno dla kolejnych klas a na końcu

już dla wszystkich uczniów chętnych lekcje wf-u. W wyniku wielokrotnych zmian właściciela lub

w zarządzie kolejnej osoby, podawany był przykład basenu w Słupcy, który jest Gminny, to trzeba

zapłacić 30 osobom pensje a w przypadku osoby prywatnej ta osoba postanowiła basen zamknąć,

ponieważ nie widziała możliwości utrzymania go w sytuacji, kiedy nikt z niego nie korzysta. Obiekt

na chwile obecną jest zamknięty.    

Radny  Bogumił  Kwiatkowski  powiedział,  że  na  str.  49  zapisano  zamierzenia  w  zakresie

planowania  przestrzennego,  zmiany  zagospodarowania  przestrzennego,  natomiast  po  stronie

wydatków jest  ok.  257 tys  zł  na  poczet  zmiany miejscowego planu.  Zapytał,  czy  te  środki  są

wystarczające na te założenia, które są zapisane na str. 49?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że są wystarczające

na tym etapie.

Bogdan Nowak, Przewodniczący Komisji Edukacji  ogłosił 10 minut przerwy.

   

 

Bogdan Nowak, Przewodniczący Komisji Edukacji  ogłosił koniec przerwy.

Radny Kornel  Tomczak  zapytał  o  wydatki  w rozdziale 75075 promocja  jednostek  samorządu

terytorialnego, czy przewidziane są tam środki na wydawanie, dystrybucje oraz oprogramowanie

dotyczące Wieści z Ratusza?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że tak.

  

Radny Kornel Tomczak zapytał, czy jest obecnie znana wysokość tych wydatków?
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Jolanta  Kościańska,  skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedziała,  że  jest  to  kwota

planowana, natomiast na etapie realizacji, czyli po przetargowe podpisanie umowy. Jeżeli jest, taka

sytuacja, że „drobne„ środki pozostają, to przesuwa się je na inne zadanie a jeżeli brakuje to się

dokłada, tak aby można było rozstrzygnąć przetarg, podpisać umowę i wprowadzić ją do obrotu

prawnego.

Radny Kornel Tomczak  zapytał, czy obecnie jest znana wysokość tych środków, które zostały

zaplanowane na ten cel?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września  zapytała, czy radny pyta o konkretne

zadanie?

Radny Kornel Tomczak powiedział, że tak, chodziło o zadanie związane z wydawaniem Wieści z

Ratusza. 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że 110 tys złotych.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że w tym samym rozdziale znajduje się realizacja sportowych

działań  dotyczących  promocji  jednostek  samorządu  terytorialnego.  Zapytał,  czy  w  związku  z

pandemią, obecnie te zadania statutowe są takie same jak poprzednio, czy zostały zmodyfikowane? 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że zadania promocyjne,

te  które  jest  możliwość,  są  zaplanowane  w taki  sam sposób,  pozostałe  bądź  w ograniczonych

kwotach lub zostały wykreślone z realizacji na rok 2021.   

Radny Kornel Tomczak  powiedział, że jeśli chodzi o wydatki majątkowe w inwestycji, zakupy

inwestycyjne, które zostały ujęte w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zapytał,

jakiego rodzaju są to wydatki majątkowe?
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Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest to budowa sieci

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Września.

Radny Kornel Tomczak zapytał, czy dotyczy to ul. Świętokrzyskiej?   

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że tak.

Radny  Kornel  Tomczak zapytał  o  wydatki  majątkowe  dotyczące  rozdziału  90005  ochrona

powietrza atmosferycznego i klimatu, czego dotyczą te wydatki? 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest to działalność

punktu czystego powietrza i wszystkie koszty związane z obsługą tego zadania.

Radny  Kornel  Tomczak zapytał,  czy  również  w  tym  dziale  są  przewidziane  środki  na

wypożyczenie drona nosacza?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że nie.

Radny Kornel Tomczak zapytał o wydatki związane z realizacją z rozdziału 90013 schronisko dla

zwierząt, czy są przewidziane prace remontowe dotyczące infrastruktury schroniska, jeśli tak, to

poprosił o wskazanie, jakie są to prace?

Karol  Nowak,  zastępca Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  co  roku w

schronisku przeprowadzane są etapowo prace remontowe. Dotyczą one częściowo budynku, który

się tam znajduje oraz częściowo kojców dla zwierząt, których część, jest nowych a  pozostała część

jest stara i na bieżąco naprawiana. Wyjaśnił, że w wydatkach majątkowych, są umieszczone koszty

dotyczące utrzymania tej infrastruktury. Co roku, kolejny etap jest uzgadniany ze Stowarzyszeniem

„Psijaciel” i z wolontariuszami, jest realizowany.

Radny Kornel  Tomczak zapytał,  czy  w projekcie  na  rok  2021,  też  są  środki  na  remont  tego

budynku i kojcy?  
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Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak, tylko do

pewnego etapu, ponieważ to nie jest tak, że z tych środków Gmina chciałaby wyremontować cały

budynek. Natomiast co roku, jest coś poprawiane.  

Radny Kornel Tomczak zapytał, jakie prace na ten rok są przewidziane przy budynku?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że  jest to kwestia

sieci  elektrycznej oraz że nie wiadomo,  czy uda się poprawa kanalizacji  z  odpływem, jest  tam

zbiornik. Są to stare instalacje, więc wymagają naprawy.    

  

Radny Kornel Tomczak zapytał o wydatki wskazane w rozdziale 90095 gospodarka komunalna i

ochrona środowiska pozostała działalność, czego dotyczą wskazane wydatki majątkowe?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i  Gminy Września odpowiedziała,  że częściowo, są to

wydatki, które dotyczą zadań realizowanych przez Sołectwa, wykaz zadań, jakie będą realizować

został dołączony. Pozostałe, to Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie zadanie będzie występowało

w  dwóch  obszarach,  ponieważ  jest  dofinansowane  środkami  unijnymi  więc  będzie  z  tzw:

siódemkami środkami unijnymi oraz dziewiątkami czyli środkami krajowymi. Jest to zadanie, które

jest  wpisane  w  wydatki  majątkowe,  również  jest  wpisana  dotacja  dla  Rodzinnych  Ogródków

Działkowych, która jest także grupą wydatków majątkowych.

Radny  Kornel  Tomczak zapytał,  że  jeśli  chodzi  o  współfinansowanie  inwestycji,  zakupów

inwestycyjnych, to ten punkt dotyczy Centrum Edukacji Ekologicznej, czy innej pozycji?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że wydatki majątkowe

to  jest  podgrupa  ogólnych  wydatków.  Są  dwie  podgrupy  bieżące  i  majątkowe.  W  ramach

majątkowych powstają jeszcze podgrupy w których są inwestycje i zakupy oraz współfinansowanie

inwestycji, które dotyczy Centrum Edukacji, czyli znaczenia znakowania środków. 50 tys zł dotacji

także jest grupą majątkową.

Radny  Kornel  Tomczak zapytał,  że  jeśli  chodzi  o  wydatki  w  charakterze  dotacyjnym  na

inwestycje i zakupy inwestycyjne, to dotacja związana jest z jakim wydatkiem?
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Jolanta  Kościańska,  skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedziała,  że  jest  to  dotacja

celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i chodzi o Rodzinne Ogródki Działkowe.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że są jeszcze wydatki o charakterze dotacyjnym.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i  Gminy Września powiedziała,  że jest  to podgrupa w

której mogą być jeszcze wykazane np.: dotacje celowe, podmiotowe, przedmiotowe. Jest wskazana

konkretna dotacja, jest to rodzaj dotacji. 

Radny Kornel Tomczak  zapytał o wydatki majątkowe dotyczące  rozdziału 92109 domy i ośrodki

kultury, świetlice i kluby?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest to inwestycja na

świetlicy w Psarach Małych o której wspominał Pan Burmistrz i która będzie realizowana w 2021

roku. 

Radny Kornel Tomczak zapytał o zadania budżetowe nr 3 i 9 dotyczące działań, które zmierzają

do  wykupu  nieruchomości  pod  drogi  publiczne  lub  ich  nabycie  do  zasobu  gminnego.  Gdzie

znajdują się te grunty, które Gmina planuje nabyć w 2021 roku? 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział,  że są to koszty

odszkodowań wynikających z decyzji  ZRID, która jest  jednocześnie pozwoleniem na budowę i

decyzją wywłaszczającą grunt prywatny, KOWR-u lub innego podmiotu. W związku z tym, że jest

również  wywłaszczeniowa  Starosta  Wrzesiński  wszczyna  postępowanie  ustalające  wysokość

odszkodowania, które Gmina w związku z przejęciem gruntu zobowiązana jest zapłacić. Z tytułu

decyzji,  które  ustalają  odszkodowanie,  Gmina musi  posiadać zabezpieczone środki  na pokrycie

kosztów przejęcia tych gruntów związanych z budową dróg. Wyjaśnił, że wszystko rozkłada się w

czasie.  Zanim  przetoczą  się  postępowania  administracyjne  i  będzie  znana  wysokość

odszkodowania, mija trochę czasu, czasem Gmina kwestionuje te decyzje, jeżeli uważa, że są jakieś

zastrzeżenia do operatu szacunkowego lub do innych kwestii. W związku z tym, nie jest tak, że w

roku w którym odbywa się inwestycja, są wypłaty odszkodowań.         

Radny Kornel Tomczak zapytał, gdzie te grunty, które Gmina w 2021 roku zamierza nabyć, gdzie

się znajdują?
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Karol Nowak,  zastępca Burmistrza Miasta i  Gminy Września odpowiedział,  że  jest  to  cały

szereg,  cała  lista i  nie jest  w stanie  na pamięć wszystkich wymienić.  Jeśli  radny chciałby taką

informacje, to Gmina może udostępnić.

Radny Kornel Tomczak zapytał,  czy będą one także dotyczyły tych dróg, które są planowane

dopiero, jeśli chodzi o ich budowę, czy też tych które już…?  

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tych które już

się toczą, dlatego że droga na Białężyce nie wymaga żadnego wywłaszczenia.

Radny Kornel Tomczak zapytał o zadanie budżetowe nr 16 budowa infrastruktury technicznej na

terenie Gminy Września, jest to projekt o wartości 200 tys zł, czego on dotyczy?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział,  że są to środki

przeznaczone na  budowę oświetlenia ulic.

Radny Kornel Tomczak zapytał o zadanie budżetowe nr 2 w którym są ujęte wydatki na budowę,

przebudowę dróg, parkingów, chodników i ścieżek, jaka jest lokalizacja tych dróg, chodników i

ścieżek?  

    

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że często jest tak,

że  w  ciągu  roku  podejmowane  są  decyzje,  które  chodniki  będą  remontowane,  które  ulice

przebudowywane.  Są  zawarte  między  innymi  środki  zabezpieczające  udział  Gminy  w  tzw:

FOGRZE. Gmina, co roku otrzymuje z FOGRU środki na budowę dróg na terenach wiejskich dróg

dojazdowych oraz że Gmina musi mieć zawsze zabezpieczone własne środki na ten cel i w związku

z tym jest „worek” z którego tego rodzaju zadania są finansowane.     

Radny Kornel Tomczak zapytał o kwotę 888 tys zł, jakie zamierzenia ma Gmina, które konkretnie

drogi, parkingi, chodniki lub ścieżki miałyby być…?   

Karol  Nowak,  zastępca Burmistrza Miasta  i  Gminy Września powiedział,  że  już  wcześniej

odpowiedział,  że jest  cała lista potrzeb a potrzeb jest  zawsze więcej.  Gmina posiada ewidencje

dróg,  wie  jaki  jest  ich  stan,  jakie  są  potrzeby,  które  są  zawsze  dużo  większe  w  stosunku  do

możliwości  finansowych. Wyjaśnił,  że jeśli  pojawi się,  taka sytuacja,  że Gmina otrzyma środki
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finansowe z FOGRU, to część tych środków musi zabezpieczyć jako udział własny, po to, aby za

pół ceny wybudować jakąś drogę.  Jeżeli  nie otrzyma, to zamiast wydawać na udział  własny w

FOGRZE, Gmina będzie mogła wyremontować jakieś chodniki. Są to tego rodzaju decyzje, które

będą  na  bieżąco  podejmowane,  gdzie  na  to  wszystko  nakładają  się  wnioski  zgłaszane  przez

mieszkańców.

Radny Kornel Tomczak zapytał, który z tych wszystkich wariantów, jest dla Gminy priorytetowy,

jeśli chodzi o te zadania? 

Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  na  pewno

FOGR, czyli możliwość uzyskania środków zewnętrznych i wybudowanie jakiegoś odcinka drogi

za połowę ceny.            

Radny Kornel Tomczak zapytał, gdzie jest ta droga, chodnik, ścieżka?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest kilka takich

dróg, które Gmina musi wybrać. Powiedział,  że jeśli  radny chciałby taką informacje,  to Gmina

może przygotować taką informacje w takim zakresie jakim jest znana, który nie zawsze, jest znany

na początkowym etapie projektu budżetu.  

Radny Kornel Tomczak powiedział, że rozumie i więcej pytań nie ma. 

Radny  Jarosław  Graczyk  powiedział,  że  z  racji  profesji  i  kwalifikacji  zawodowych,  pytanie

będzie  dotyczyło  oświaty.  Cieszy  go  fakt,  iż  Gmina  przychylnie  spogląda  na  poprawę  bazy

oświatowej, co widać. Wszystkie Szkoły w Gminie dysponują obiektami w postaci sal sportowych

oraz hal. Zwrócił uwagę na to, że w dwóch Szkołach o których mu wiadomo, brakuje tam urządzeń,

czy też obiektów do realizacji podstawy programowej. Szkoła w Kaczanowie oraz Samorządowa

Szkoła Podstawowa Nr 1 nie dysponują bieżnią lekkoatletyczną, dodatkowo także skocznią. Szkoła

Podstawowa w Kaczanowie, to „kuźnia” talentów lekkoatletycznych i „wylęgarnia” reprezentantów

Polskich. Z informacji jakie posiada, to lekcje odbywały się nawet na szosach asfaltowych. Zapytał,

czy w najbliższym czasie Gmina przewiduje jakieś inicjatywy w tym kierunku?

         

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  w  budżecie  takiej

pozycji nie ma. Zostanie to przekazane do Wydziału Oświaty, żeby sprawdzili dyspozycyjność tych
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obiektów do biegania sprintów oraz o zastanowienie się nad zrealizowaniem w przyszłości takiej

bieżni.  

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że nieodłącznym elementem budżetu, jest dług z którym

trzeba  nauczyć  się  żyć.  Zapytał,  czy  jest  jakoś  opracowana  strategia,  którą  chciałby  poznać,

ponieważ długiem trzeba zarządzać, czy elementem tej strategi, jest np.: próg oszczędnościowy,

zwolnienia, „odchudzenia” administracji, cięcie jakichś wydatków, czy oprócz tego są przewidziane

dalsze emisje obligacji w zależności od potrzeb? 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że informacja o długu jest

zawarta  w  materiale,  który  radni  otrzymali  w  WPF zał.  nr  1,  było  to  omawiane  wielokrotnie

podczas  wcześniejszych  Sesji  Rady  Miejskiej,  kiedy  było  zapowiadane  sfinansowanie  budowy

obwodnicy z emisji obligacji.  Okazało się, że udało pozyskać się środki zewnętrzne, dwukrotne

dofinansowanie  z  Funduszu  Dróg  Samorządowych  oraz  dofinansowanie  w  ramach  funduszu

inwestycji lokalnych, było to odpowiednio 24, 10 i 12 mln złotych. Gmina o tyle mniej musiała

skorzystać z kredytu zwanego obligacjami.  Przy zapowiedzi emisji  i  podejmowanych uchwał o

emisji obligacji, radni otrzymywali informacje o sposobie spłacania tych obligacji. Są one spłacane

do  roku  2033  w odpowiednich  wartościach  rocznych,  które  są  wykazane.  Powiedział,  że  jeśli

chodzi o to czy Gmina, Rada Miejska zdecyduje się na kolejne emisje, to na tym etapie Gmina nie

planuje dużej inwestycji, która wymagałaby takiego działania ale nie wyklucza, że jeżeli Gmina

będzie w dobrych parametrach możliwości brania kredytu, to skorzysta. Często jest tak, że warto

jest wyłożyć 15% lub 50%, żeby coś wykonać za 100%  a poza tym dla wielu ludzi brak drogi, jest

większą  „zmorą”  niż  dług  w  jakimś  enigmatycznym  budżecie  Gminy,  którego  nikt  nigdy  nie

widział na oczy. Wyjaśnił, że być może, wtedy, będzie trzeba dokonać takiej emisji. Gmina,już raz

takiej operacji dokonała w roku 2006 na budowę między 120 a 140 ulic i spłata już się skończyła.

Jest to kwestia ryzyka, wyważenia tego co dla kogo jest ważniejsze, czy spłata w 2033 roku, czy

posiadanie obwodnicy, czy posiadanie nawierzchni na danej ulicy. Powiedział, że nie przewiduje

zwolnień w administracji.                                

Radny Jarosław Kowalewski zapytał  o  zadanie  nr  5,  powiedział,  że  chciałby  poznać  główne

założenia tego projektu, kto jest autorem projektu i czy cała idea była konsultowana? Wyjaśnił, że

chodzi o rozbudowę ciągów pieszo – rowerowych na Lipówce.
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Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  ścieżki  pieszo  -

rowerowe  cieszą  się  dużym  zainteresowaniem,  ma  nadzieje,  że  nie  musi  radnego  o  tym

przekonywać oraz  o tym że cieszą się ogromnym zainteresowaniem wokół zalewu Lipówka, gdzie

przebywa  dużo  ludzi.  Powiedział,  że  gmina  często  wymyśla  zadanie  do  tego  co  na  rynku

możliwych  do  pozyskania  środków  się  pojawi.  Wyjaśnił,  że  jeżeli  pojawia  się  Centrum

przesiadkowe w ramach którego Gmina zbudowała kładki, mosty, z ul. Wrzosowej zrobiła miejsce z

którego  mieszkańcy  chwalą  się  swoim  znajomym,  miejsca  parkingowe,  zakupiła  autobus

elektryczny, itd... W ogłoszeniu środków unijnych, było zapisane jako obniżenie emisji dwutlenku

węgla  i   tak  to  wygląda.  Powiedział,  że  to  iż  Gmina znajduje  się  na  końcu tzw:  perspektywy

finansowej 2014 – 2020 niestety oznacza, ponieważ są wątpliwości i nie wiadomo czy nowe środki

dyrektywy  zostaną  uchwalone  w  najbliższym  czasie,  gdyż   Polski  Rząd  zapowiada  weto.  Ta

perspektywa oraz „końcówka” perspektywy, jest ostatnią z której są dostępne środki, które nie są

takie, jak wielu się wydaje, że leżą środki, wystarczy złożyć wniosek i dostanie się pieniądze. Jest

to nieprawda. Wyjaśnił, że tak jak radny Jarosław Graczyk zaproponował aby wybudować bieżnię

do  sprintu,  to  nie  ma  czegoś  takiego,  żeby  Gmina  napisała  do  Ministerstwa,  do  Urzędu

Marszałkowskiego,  że  ze  środków  unijnych   chce  wybudować  bieżnie,  ponieważ,  nie  ma

zapisanego takiego programu na bieżnie przy Szkołach. Działa to również w drugą stronę. Urzędy

Marszałkowskie w ramach tzw:”Programów Operacyjnych”, czyli zapisanych i uzgodnionych na

poziomie rządowym z Brukselą, podziałów tych środków, gdzie ogromna pula idzie na dopłaty dla

rolników, na pomoc dla przemysłu, na szkolenia,itd... Są to poszczególne małe „szufladki”, które na

końcu  robią  się  coraz  mniejsze  i  z  tych  miliardów województwo Wielkopolskie  wydało  jeden

miliard na 7 lat. Powiedział, że dochodzi element kursu euro, gdzie kurs rosnący w górę, powoduje

że gmina środków ma więcej i gdy zbliża się do końca perspektywy finansowej to zachodzą trzy

elementy. Pierwszy element to wzrost kursu euro, drugi to, że ktoś startował na wybudowanie drogi

i zostały mu przyznane środki, gdzie miało to kosztować 3 mln zł i w wyniku mniejszych robót na

rynku cena wyniosła 2,5 mln zł, czyli pozostało 500 tys. zł, trzeci to, że ktoś chciał coś zbudować a

nie zbudował i nie skorzystał. Z tych trzech powodów, które zostały wymienione zostają wolne

środki.  Urząd Marszałkowski,  gdyby chciał  wymyślić  nowy program np.:  na bieżnie dla  Szkół

Podstawowych, to musiałby uzyskać tzw. modyfikacje Rządu Polskiego, który musiałby zgłosić się

do Brukseli po zgodę, że w programie 2014- 2020 pojawia się nowy rodzaj tzw. szufladki na te

środki. Jest to nierealnie, żaden Urząd Marszałkowski nie robi tego pod koniec wydawania tych

środków i wtedy dokłada się środki do programów, które zostały uwzględnione 7 lat temu. Pojawia

się ogłoszenie, że w wolnych środkach programu wymyślonego w roku 2014 zatwierdzonego przez

Unie Europejską pojawiły się wolne środki pod nazwą „ działanie 3.3 wspieranie strategii nisko
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emisyjnej  w  tym  mobilność  miejska,  poddziałanie  3.3.1  inwestycje  w  obszarze  transportu

miejskiego”. Ponieważ Gmina miała złożony wniosek o tzw. „Centrum Przesiadkowe”, to wówczas

uzyskała dofinansowanie, gdzie zostało wszystko pobudowane. W ramach tego samego programu

ze środków zebranych z różnych powodów, Urząd Marszałkowski ogłosił, że kto ma pomysł jak

dopisać się do projektów już istniejących a Gminny właśnie już zrealizowany, był taką szansą, że

ścieżka będzie połączona z dworcem PKP . Gmina za te środki będzie mogła wybudować ścieżkę

wokół  zalewu  oraz  most  w  Psarach  Polskich  dla  rowerzystów  aby  nie  jeździli  mostem  dla

samochodów. Tak tworzone, są te programy, projekty, wnioski o dofinansowania. Korzysta się z

tego co pojawia się na rynku i dopasowuje się do potrzeb które są a które da się zastosować i

uzyska  się  odpowiednią  punktacje,  która  będzie  wniosek  wyróżniała  na  tyle,  że  uzyska

dofinansowanie ze środków Unijnych. 

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że jego pytanie jest przejawem przede wszystkim troski

o to i chęci żeby te pieniądze, ponieważ kwota jest olbrzymia, żeby jak najlepiej wydać te środki.

Wyjaśnił, że zależy mu na tym aby ta infrastruktura rowerowa, czy komunikacyjna rozwijała się w

mieście. Poinformował,  że w roku ubiegłym we wniosku do budżetu odnośnie rozbudowy dróg

rowerowych zawarł tezę, że najlepsza infrastruktura rowerowa i organizacja ruchu rowerowego to

taka,  która  opiera  się  na  metodologi  pięciu  wymogów,  czyli  spójności,  bezpośredniości,

bezpieczeństwa,  atrakcyjności  i  wygody.  Zapytał,  czy  można  pod  to  podciągnąć  pewne  nisko

kosztowne udoskonalenia, które spowodują że główne osi komunikacyjne we Wrześni, czyli północ

– południe,  wschód  –  zachód,  gdzie  ludzie  przemieszczają  się  na  rowerach,  były  zgodne  z  tą

metodologią.  Droga rowerowa w momencie,  kiedy trzeba  przejść  przez  przejście  dla  pieszych,

pokonując pewien odcinek prowadząc rower, to traci ono sens. Powiedział, że cieszy się, że coś

takiego powstanie, lecz niewielkim nakładem można podciągnąć i tak niewiele brakuje aby można

było przemieszczać się szybko  z północy na południe wzdłuż Wrześnicy. Brakuje kilku pasów

wytyczonych czerwonym kolorem i oznakowaniem, gdzie samochód musi ustąpić pierwszeństwa

rowerzyście.  Główna  oś  komunikacyjna  z  której  korzysta  bardzo  duża  liczba  mieszkańców  w

kierunku strefy ekonomicznej, która kończy się przy Straży Pożarnej na ul. Wrocławskiej i trzeba

szukać  jakichś  alternatywnych  połączeń,  ponieważ  nie  ma  wyznaczonych  szlaków,  choćby

oznakowania poziomego na ulicach. Czy pod to można takie zadanie podciągnąć, są to niewielkie

koszty, które w pewien sposób sformalizują i scalą cały układ komunikacyjny, tylko i wyłącznie na

komunikację rowerową? Zaproponował aby zebrani przez tydzień poruszali się po mieście rowerem

i wtedy zobaczyliby jak dużo jest niedoskonałości. Powiedział, że czeka już dwa lata na poprawę

nawierzchni w pewnym miejscu newralgicznym i celowo nie ujawnia tego miejsca aż dojdzie do
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jakiegoś wypadku, czyli dziury w głównym ciągu komunikacyjnym pieszo – rowerowym. Jest to

zagadka dla urzędników a jeśli odgadną to będzie pełen szacunku.   

Radny  Maciej  Baranowski powiedział,  że  tak  się  nie  robi,  ponieważ  Radny  Jarosław

Kowalewski naraża cudze zdrowie i życie ukrywając taką informacje. Wyjaśnił radnemu, że tak jak

on może napisać wniosek, który dotyczył sprawy ulicy Paderewskiego ścieżki rowerowej, która

opadała w kierunku rowu i kostki się rozchodziły. Stanowiło to niebezpieczeństwo. Poinformował,

że złożył dwa wnioski dotyczące ul. Zamysłowskiego oraz ul. Paderewskiego, gdzie wniosek z ul.

Paderewskiego był bardziej pilny dlatego, że przemieszcza się tam znacząca ilość osób pieszo i

rowerami. Ścieżka na dzień dzisiejszy dzięki urzędnikom i firmie wykonawczej została naprawiona

na newralgicznym odcinku od Polomarketu do wjazdu na ul. Miodową i ścieżka na chwile obecną,

jest  bezpieczna.  Powiedział,  że  lepiej  by  było,  żeby  radny  czekając  na  cudze  nieszczęście,

powiedział w którym to jest miejscu i sprawa będzie załatwiona.   

                                                                 

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że jest to zjazd w Parku Hrabiny w kierunku kładki w

kierunku „Mankowa”. Jest tam kilka dziur, które „wołają o pomstę”, są niezauważalne. Wyjaśnił, że

dlatego zależy mu na tym, aby środki były jak najlepiej wydane.  

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  już  dokładnie

opowiedział o tym projekcie, jaki jest, skąd się wziął, jaki jest tytuł w ramach jakiego działania i ten

program nie nazywa się naprawa wszystkich dziur i poprawa wszystkich miejsc, które będą we

Wrześni. Wyjaśnił, że na takie coś Gmina nie otrzyma dofinansowania i nie zbuduje nic, jeśli nawet

zostały by wpisane tam te pomysły, to jest to nierealne. Tak nie działają środki unijne.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy jeżeli w punkcie budowa i przebudowa dróg, parkingów

i ścieżek na terenie Gminy Września złoży interpelacje lub wniosek, czy zostanie on być może

uwzględniony?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.       

Radny Damian Staniszewski powiedział, że w wydatkach majątkowych, jest budowa placu zabaw.

Wyjaśnił,  że  o  budowę  placu  zabaw  na  osiedlu  1000-lecia,  gdzie  są  rzeczywiście  potrzeby  i

zwrócenie  uwagi  na tę  część  Wrześni.  Poinformował,  że  chciałby  złożyć poprawki do budżetu

Miasta i Gminy Września.
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Przewodniczący Komisji  Edukacji,  radny Bogdan Nowak  powiedział,  że do uporządkowania

całej procedury, poprawki należy adresować do konkretnej komisji, której radny jest członkiem i ta

komisja będzie opiniować te poprawki.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że pierwszą poprawkę adresuje do Komisji Komunalno -

Finansowej (załącznik nr 7) w sprawie budowy ulicy Owocowej i dróg na os. Bohaterów Monte

Cassino. 

    

Radny  Damian  Staniszewski  powiedział,  że  drugą poprawkę adresuje  do  Komisji  Edukacji

(załącznik  nr  8)  w  sprawie  pomocy  psychologicznej  dla  uczniów  i  nauczycieli  w  związku  z

problemami wynikającymi ze zdalnej edukacji w dobie pandemii.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział, że jeśli chodzi o pierwszą

poprawkę,  to  można  by  powiedzieć,  że  poprawka,  jest  reakcją  na  apel  radnego  Jarosława

Kowalewskiego, który chciał oszczędności  i pojawił się radny Damian Staniszewski, który znalazł

oszczędności w Urzędzie, gdyż w tej kwocie, jest po prostu zwolnienie urzędników w Urzędzie.

Wyjaśnił,  że jest  to niewydawanie środków na delegacje, na szkolenia,  na wysyłanie poczty do

petentów  i  wiele  innych  rzeczy,  których  Gmina  musiałaby  nie  wykonywać  za  3  mln  zł  a  w

szczególności,  jest  to  idealnie  podpasowane  pod  propozycje  zmniejszenia  liczby  pracowników

Urzędu Miasta i Gminy. Wydaje się, że jest to absurdalne i opieranie się na jakichś danych z nie

zakończonego  roku  i  branie  pod  uwagę,  że  zestawienia  te  wpływają  na  kwoty,  które  są

prezentowane, tworzone, są w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów po to jakie mają być

pensje minimalne w przyszłym roku oraz że w życie wchodzi PPK , czyli gmina musi odprowadzać

od wynagrodzeń sporą pule pieniędzy na fundusz emerytalny, który ani w 2019 i 2020 roku nie miał

miejsca. Wszystkie zakłady pracy będą musiały tworzyć te wydatki a radny Damian Staniszewski

wycina  3  mln  zł  wydatków z  administracji  Urzędu Miasta  i  Gminy oraz  że  radny wprowadza

mieszkańców z tych ulic w błąd, dostarczając im nieprawdziwe informacje, ponieważ koszt budowy

wymienionych  ulic,  na  chwile  obecną,  jest  to  ok.  19  mln  złotych.  Więc  jak  za  3  mln  zł  ze

zwolnionych pracowników, radny chciałby zbudować te drogi, których koszt budowy wynosi 19

mln złotych. Odnośnie poprawki nr 2 o pomoc psychologiczną, to zabieranie środków z działu,

który zajmuje się wydawaniem np.; Wieści z Ratusza i zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców

którzy oczekują informacji  o tym co się  dzieje  w Gminie i  Urzędzie.  Powiedział,  że  jeśli  taka

pomoc psychologiczna,  będzie  potrzebna,  to  są  od tego odpowiednie  osoby,  służby w gminnej

oświacie,  w  Powiatowym Centrum Pomocy  Rodziny,  w strategii  OPS-u,  w  zadaniach  Poradni
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Psychologiczno  –  Pedagogicznej  oraz  zespół  interdyscyplinarny,  który  zajmuje  się  tym od  lat.

Wiedza radnego na ten temat, jest wielokrotnie mniejsza niż osób, które się tym zajmują. 

Radny Damian Staniszewski  powiedział, że co do kwestii ulicy to co roku słyszy to samo i w

poprawkach, które złożył wskazuje na sprawozdania finansowe Urzędu Miasta i Gminy Września.

Wyjaśnił,  że  rok  lub  dwa  lata  temu  Pan  Burmistrz  mówił  podobnie,  po  czym  okazało  się

rzeczywiście, że te pieniądze tam były i można było tą poprawkę przyjąć i przystąpić do budowy

ulicy.  Poinformował,  że  w uzasadnieniu  wskazał,  że  te  ulice  można budować  etapami,  zresztą

mieszkańcy sami wskazują. Powiedział, że nigdzie i nigdy nie wprowadzał żadnych mieszkańców

w błąd jakimiś nieprawdziwymi informacjami więc poprosił aby przestać insynuować.                

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że posiada listy, które radny

roznosił po mieszkaniach. Poinformował, że znajdą one zastosowanie. 

Radny  Damian  Staniszewski  powiedział,  aby  Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy

Września wskazał, gdzie…..  

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan  Nowak  poprosił  o  powrót  do  meritum

dyskusji.

Radny Damian Staniszewski  powiedział,  że  co do pomocy psychologicznej,  to  także solidnie

uzasadnił raportem NIK oraz tym co mówi w ostatnim czasie rzecznik praw dziecka. Problemy o

których mówią  te  instytucje  nasilają  się,  więc  stąd  ta  poprawka,  która  ma  przeciwdziałać  tym

negatywnym zjawiskom wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli.   

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że stosowane przez radnego

sposoby, że wyczytał w angielskim czasopiśmie albo w jakimś raporcie, którego nikt nie widział i

nie może się do niego odnieść. Raportów NIK-u ukazuje się rocznie kilkadziesiąt i gdyby chciało

się wszystkie znać i wyciągać fragmenty dotyczące jakiejś działalności, to na wszystko znalazłoby

się dowód. 

Radny  Damian  Staniszewski  powiedział,  że  Najwyższa  Izba  Kontroli  (NIK)  zgodnie  z

Konstytucją  RP  z  1997  roku  naczelny  organ  kontroli  w  Państwie,  więc  poprosił  Tomasza
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Kałużnego,  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września  aby  przestał  się  tak  wypowiadać  o  ich

raportach. 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział, że tylko docenił ogromną

ilość raportów, które są przez Najwyższą Izbę Kontroli publikowane, więc trudno, żeby znać teksty

wszystkich raportów i nie sądzi, żeby radny znał wszystkie  treści raportów NIK. 

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w wydatkach w rozdziale 85415 pomoc materialna

dla uczniów, nie jest to dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, Gmina pozyskuje środki od

Wojewody  oraz  zabezpiecza  20%  z  własnych  środków.  Wyjaśnił,  że  wie  z  życia,  z  rożnych

informacji, zgłoszeń, że w bieżącym roku, bardzo mało wniosków wpływało albo nie do końca byli

poinformowani uczniowie, nie chciałby zagłębiać się co jest przyczyną, bo każdy mówił o czymś

innym. W związku z tym, że dzieci ruszyły do Szkół, potem zaczęły się pewne perturbacje, chciałby

poprosić  o wyjaśnienie,  ponieważ wie,  że Gmina zabezpiecza tylko 20% ale  czy Gmina może

zwiększać  taką  pomoc  materialną  dla  uczniów,  ewentualnie  w  jakich  wysokościach.  Dlatego,

chciałby  aby  Gmina  zwiększyła  wydatki  na  pomoc  materialną  dla  uczniów  o  kwotę  100  tys.

złotych. Poprawka do budżetu nr 3 (załącznik nr 9) adresując do Komisji Komunalno-Finansowej.

Poprosił aby podejść do tej poprawki nie na zasadzie tego, że ona musi być, że taka kwota, itd.,

tylko chciałby aby popatrzeć na ten problem i akurat temat z bieżącego roku, ponieważ w  ubiegłym

roku, było to 37 tys.  zł  wkładu Gminy. Analizując poprosił  tylko aby tą  poprawkę do budżetu

przeanalizować i przegłosować na zasadzie wsparcia, ze względu na sytuację, która jest w kraju.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że przygotowaną poprawkę nr 4 (załącznik nr 10) w sprawie

zwiększenia wydatków w rozdziale [90005] ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dział

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kieruje do Komisji Komunalno-Finansowej.      

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jeśli chodzi o poprawkę

Radnego Kornela Tomczaka, to jak wcześniej mówił zmieniły się zasady finansowania w ramach

Programu Czyste Powietrze, zostały uproszczone, zostały podwyższone kwoty z których można

korzystać, Gmina zachęca do tego. Wyjaśnił, że w budżecie Gminy Września, jest zapisana pomoc

dla  osób,  które  starają  się  o  korzystanie  z  Programu  Czyste  Powietrze  i  Gmina  zachęca,  aby

korzystać z tych środków, ponieważ, są to środki Unijne rozprowadzane przez Ministerstwo.  Są to

programy rządowe a wnioski są o wiele prostsze. Urząd opłaca pomoc w składaniu tych wniosków,

gdzie są możliwości skorzystania z dużej kwoty dla wszystkich mieszkańców Gminy Września.
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Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zadał pytanie formalne radnemu 

Bogumiłowi Kwiatkowskiemu, ponieważ nie jest członkiem Komisji Komunalno-Finansowej 

wniosek o wprowadzenie poprawki…

Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, radnego Bogdana

Nowaka o przedekretowanie wniosku do Komisji Rozwoju Wsi.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że chciałby się odnieść do

wszystkich poprawek, może z wyjątkiem poprawki Radnego Bogumiła Kwiatkowskiego dotyczącej

stypendiów, Gmina przyjrzy się temu. Wyjaśnił, że jest za odrzuceniem jej, ponieważ, to „rozkłada”

projekt budżet, gdyż Pan Kwiatkowski również zaproponował, żeby to  sfinansować z wydatków

likwidacji środków w rozdziale dotyczącym Promocji, tym niemniej i tak apeluje o to, żeby nie

przegłosowywać  tej  poprawki.  Natomiast  Gmina  przyjrzy  się,  ponieważ  sprawa  jest  bardziej

skomplikowana  niż  zwykłe  zapisanie  środków,  czy  przepisanie  lub  przekazanie  to  trzeba  to

przeanalizować. Jest za odrzuceniem wszystkich poprawek.

Radny Bogumił Kwiatkowski  powiedział, że poprawkę do budżetu złożył z prośbą o to,  żeby

właśnie przeanalizować sytuację z bieżącego roku, zobaczyć co się dzieje i czy można bardziej

informować rodziców, dzieci w szkołach, itd., że mogą korzystać z takiej pomocy, ponieważ wydaje

mu  się,  że  jest  troszeczkę  dezinformacja.  Jeżeli  Pan  Burmistrz  uważa,  że  warto  się  nad  tym

zastanowić, pochylić, sprawdzić, przeanalizować i jeśli udałoby się w trakcie roku budżetowego

2021 cokolwiek zmienić, to uważa, że jest to zasadne. Wyjaśnił, że chciał zasugerować, wykazać,

że nie wszystko się widzi, mówi się za „plecami”, gdzieś poza szkołą, natomiast nie trafia to do

źródła.  Powiedział,  że o to mu tylko chodziło, żeby spróbować na tą rzecz spojrzeć i jeśli Pan

Burmistrz obieca, że pochyli się nad tym i sprawdzi co w przyszłym roku da się zrobić, to jemu to

wystarczy.

Radny  Maciej  Baranowski powiedział,  że  w  kwestii  poprawki  związanej  z  pomocą

psychologiczno – pedagogiczną w czasach pandemii, jest tak, że bardo dużo dzieci pozostających w

izolacji bez możliwości kontaktu ze swoją społecznością mają takie problemy. Są one zgłaszane do

Pedagogów Szkolnych, którzy normalnie funkcjonują i gdyby można jeszcze było na tym etapie

złożyć do Dyrektorów Szkół pytanie,  jak jest  skala  tego problemu, czy te  środki  należałoby w

innych szkołach zwiększyć, ponieważ dyrektorzy to wiedzą, chyba że Pan Burmistrz wcześniej to
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już uczynił.  Można by było się  za  tym przychylić,  ponieważ problem bardzo dotyczy naszych

młodych obywateli, przyszłych mieszkańców Wrześni, którzy będą rozwijać działalność.

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września zapytał,  czy  wniosek  dotyczy

nauczycieli? 

Przewodniczący Komisji  Edukacji,  radny Bogdan Nowak  odpowiedział,  że wniosek dotyczy

uczniów i nauczycieli, natomiast nie wskazuje żadnych metod…

Tomasz Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy Września powiedział,  że  tak  jak  radny Maciej

Baranowski  powiedział,  Dyrektorzy  zostaną  zapytani.  Wyjaśnił,  że  jest  to  zawarte  w  budżecie

Oświaty i że ta poprawka także jest bezzasadna. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan  Nowak  powiedział,  żeby  radni  mieli

świadomość, że budżet roku 2021, tak naprawdę, jest nieprzewidywalny, nikt z zebranych, ani w

Polsce, ani na całym świecie nie jest w stanie przewidzieć jakie tak naprawdę będą skutki pandemii,

jakie  będą  skutki  do  budżetów  państw,  nie  mówiąc  o  budżetach  Jednostek  Samorządów

Terytorialnych o których Państwo na chwile obecną niewiele mówi. Zwrócił uwagę na jedną rzecz,

że zmniejszanie środków z rezerwy celowej uważa za kompletnie niewskazane na chwile obecną,

ponieważ nikt tak naprawdę nie wie co czeka nas w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Wyjaśnił, że

pozostawienie  środków  w  rezerwie  jak  największych  pozwoli  Gminie  reagować  wtedy,  kiedy

będzie trzeba ratować sytuacje przymusową.    

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zamknął dyskusję na temat budżetu i

poprosił o zaopiniowanie poprawek do budżetu na rok 2021.

 

                      

Głosowanie  Komisji w sprawie poprawek do Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2021

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 2 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 1

głosem „wstrzymującym się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 1 (załącznik nr 7),

złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.
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Komisja  Edukacji w  obecności  6  radnych,  1  głosem  „za”,  4  głosami  „przeciw”,  1  głosem

„wstrzymującym  się”,  negatywnie  zaopiniowała poprawkę  do  budżetu  Nr  2  (załącznik  nr  8),

złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów

„wstrzymujących  się”,  negatywnie  zaopiniowała  poprawkę  do  budżetu  Nr  3  (załącznik  nr  9),

złożoną przez Radnego Bogumiła Kwiatkowskiego.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 0

głosów „wstrzymujących się”, negatywnie  zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 4 (załącznik nr

10), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak powiedział, że w ten sposób zostały

odrzucone wszystkie wniesione poprawki do projektu budżetu Miasta i Gminy Września. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Bogdan  Nowak  powiedział,  że  komisje  przystępują  do

zaopiniowania projektu  Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2021.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2021

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów

„przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, pozytywnie  zaopiniowała projekt Budżetu Miasta i

Gminy Września na rok 2021 (załącznik nr 6).

Komisja  Edukacji w  obecności  6  radnych,  5  głosami  „za”,  0  głosów  „przeciw”,  1  głosem

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta i Gminy Września na rok

2021 (załącznik nr 6).
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Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3

głosami  „wstrzymującymi  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  Budżetu  Miasta  i  Gminy

Września na rok 2021 (załącznik nr 6).

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta i Gminy Września na rok

2021 (załącznik nr 6).

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Bogdan  Nowak  poinformował,  że  wszystkie  Komisje  Rady

Miejskiej we Wrześni, pozytywnie zaopiniowały przedstawiony przez Burmistrza projekt budżetu

Miasta i Gminy Września na rok 2021. 

Pkt 4

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września  omówiła projekt uchwały w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 – 2040(załącznik nr 11).

Pkt 5

Radny Maciej Baranowski powiedział, że chce podziękować za naprawę ścieżki rowerowej na ul.

Paderewskiego, ponieważ była to bardzo ważna sprawa oraz za możliwość realizacji tego projektu,

połączenia tych dwóch części (nie był to jego pomysł) ale wie, że jest realizowany, wokół zalewu.

Wyjaśnił,  że  mieszkając  w  pobliżu,  korzystając  ze  ścieżki,  niemalże  codziennie,  ponieważ

większość czasu przebywa na pracy zdalnej w domu, więc tam w godzinach wolnych udaje się, aby

określoną  liczbę  kilometrów przebyć  i  się  dotlenić.  Widzi,  że  setki  ludzi,  którzy  korzystają  w

okresie zimowym, czy jesienno-zimowym. Wcześniej w okresie letnim w weekendy, trudno było

tam się przedostać, ponieważ ruch odbywał się w dwie strony i wyglądało to jak na pochodzie a

nawet zorganizowanym marszu. W obecnej chwili, jest tam dużo rowerzystów, rolkarzy, pieszych,

biegaczy, z kijkami. Powiedział, że ten projekt daje duże szanse na to, żeby teren rekreacyjny, który

się przyjął i dodatkowo, był należycie wykorzystany przez większą liczbę mieszkańców.  
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Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września w nawiązaniu do budżetu powiedział, że

problemy  z  CIT-em,  PIT-em,  być  może  nawet  z  podatkiem  od  nieruchomości,  ponieważ  w

przypadku,  gdy  firma  „wpada”  w  kłopoty  to   szuka  miejsca,  gdzieby  czegoś  nie  zapłacić.

Poinformował,  że  w  audycji  radiowej,  która  została  wyemitowana  podczas  trwania  komisji,

informował  o  inwestycji,  która  zapowiada się  na  bardzo rozwojową,  bardzo dobrą  podatkowo,

ponieważ, są to planowane ogromne powierzchnie hal, na początek 120 tys m². Firma nazywa się

VIDA XL,  jest  to  firma  zbliżona  do  AMAZON-a  ale  z  pewną  poprawką,  że  większą  część

produktów ok.  1000 już z  branży meblarsko-ogrodowo-domowej produkuje  pod własną marką.

Firma  ta  zbuduje  tą  inwestycje  do  września  2021  roku  i  znajdzie  tam  prace  ok  800  osób.

Powiedział, że ta branża, jest rozwojowa na świecie i ma nadzieje, że jest to początek do realizacji

kolejnej  inwestycji  tej  firmy,  ponieważ  jeśli  będzie  się  dobrze  rozwijało,  zwłaszcza,  że  firma

istnieje od 2006 roku ten okres ostatniego roku w dużej części, to jest okres pandemii i spotkania,

rozmowy z inwestorem były bardzo utrudnione. Spotkań bezpośrednich ze względu na pandemię

i zakaz wjazdu obcokrajowców do Polski, było kilka, natomiast w dobie internetu odbywały się

spotkania  zdalne.  Wyjaśnił,  że  jest  po  rozmowie,  że  inwestor  poinformuje,  jak  wyglądały  te

negocjacje i jak spośród 130 Gmin, które rywalizowały o tą inwestycję udało się Gminie Września

zakończyć pozytywnie i za ok dwa miesiące ruszy budowa we Wrzesińskiej Strefie Aktywności

Gospodarczej tej firmy. Jest to pierwsza inwestycja firmy w Polsce. Pokazuje to, że kierunek na

rozwój  gospodarczy,  na  pozyskiwanie  inwestora,  jest  jedynym  sposobem  na  rozwój  jakiegoś

miejsca, ponieważ zapewnia to i prace i podatki Gminie i rozwój Gminy, czy obszaru na którym

znajduje  się  Gmina w sposób później  pośredni  z  tych  płaconych podatków.  Powiedział,  że  od

samego budynku można obliczyć ile będzie wynosił  podatek roczny przy stawce niecałe 15 zł,

powierzchnia 120 tys. m² do tego jeszcze dochodzą inne budowle i grunty. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan  Nowak powiedział,  że  zabrzmiało  to

optymistycznie i pogratulował Burmistrzowi tego sukcesu.

Radny Stefan Ogrodowicz  zapytał, czy Gmina może zaskarżyć nowe ceny proponowane przez

firmę z  Lulkowa i  coś  z  tym zrobić  a  jeżeli  nie  to  od  kiedy,  będzie  to  obowiązywać,  czy  od

początku nowego roku, czy w trakcie roku?

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział,  że  nowe stawki  zostaną

ogłoszone z  datą  obowiązywania  od 1 stycznia 2021 roku.  Gmina jest  w trakcie  rozstrzygania

przetargu i jedyną firmą która zaproponowała stawki które są w cenniku ogólnodostępnym, było
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Lulkowo. Wyjaśnił, że opłata za plastik, jest pięciokrotny wzrost stawek. Powiedział, że od samego

początku był przeciwny tej  ustawie,  twierdził,  że jest  to błędny kierunek, że będą z tego same

kłopoty i że dla ułatwienia rządzących wprowadzono rozwiązanie, które będzie utrudnieniem dla

mieszkańców. Najbardziej nienaturalną rzeczą w tym systemie, jest taka, że jak z każdą inną rzeczą

ludzie przez ostatnią cywilizacje, każdy kto chce dostać bochenek chleba, to musi zapłacić a jak

chce się pozbyć czegoś co jest niezbędne, to musiał za to zapłacić za śmieci. W chwili obecnej jest

to wprowadzone w formie opłaty, która jest uciążliwa, trudna i prowadzi do nieprawdopodobnych

monopoli.  Powiedział,  że  przyczyną tego jest  zmiana  wykorzystywania  różnych  opakowań.  Za

czasów „komuny” wykorzystywane było wszystko ponownie, rzadko kiedy zdarzało się, żeby coś

było w opakowaniu jednorazowym i każdy marzył aby był to ładny papier a nie gazeta. Na chwile

obecną tych opakowań są duże ilości, że nikt nie przewidział i nie widzi wyjścia, jeśli ktoś się nie

cofnie i nie zrobi te dwa kroki wstecz i zrezygnuje z tej zasady pozbywania się śmieci bez ważenia,

bez  płacenia  za  swoje  śmieci  oraz  od  tej  zasady  pakowania  wygodnego,  eleganckiego,które

przykuwa oko. Wracając do pytania radnego, Gmina dokonała taką próbę ok. 2-3 lat temu w ramach

„nieszczęśników”  przypisanych do Lulkowa podważyć te wzrosty cen i mimo że UOKiK przyznał

racje  Gminie,  to  nic  z  tego  nie  wynikło,  ponieważ  nie  wydał  żadnej  decyzji  ani  nie  wszczął

postępowania przeciwko Spółce URBIS z Gniezna, która swój zakład ma w Lulkowie. Wyjaśnił, że

wszyscy  zauważyli,  że  ceny  mogą  wzrastać  w  nieskończoność.  Nie  widać  jakiegoś  dużego

zainteresowania ze strony organów powołanych do tego aby takie sytuacje ukrócić.  

Radny Bogumił  Kwiatkowski  powiedział,  że  wcześniej  odbyło się  takie  spotkanie wszystkich

komisji  połączonych i  Pan Burmistrz przedstawił wszystkie za i  przeciw, wszystkie możliwości

dotyczące gospodarowania odpadami.  Wie,  że na dziś  jest  to  przedwcześnie,  ponieważ jeśli  są

ogłoszone różne przetargi, informacje, to jeszcze zbyt wiele nie wiadomo. Poprosił, że jeżeli będą te

wszystkie niewiadome w jakiś sposób, w miarę znane to żeby komisje się spotkały i na ten temat

przedyskutowały, ponieważ na Komisji Rewizyjnej przez dwa lata z rzędu badane, są różne rzeczy i

pewne niby pozytywne rzeczy wynikają a przy zmianie ustawy wszystko się „rozwala”. Bardzo

prosiłby  aby  po  pozyskaniu  wszystkich  informacji  zorganizować  spotkanie  ogólne  i  tylko

dyskutować na temat tych rzeczy. 
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Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o

godz. 10:41 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 31 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze

Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

                                               

                                                                                               Przewodniczący Komisji Edukacji
                    /-/Bogdan Nowak

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
/-/Maciej Szelągiewicz

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
               /-/Mirosław Zgoliński

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław Garbarek

Protokolant
/-/Anita Grabarek
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