
Protokół
z posiedzenia

Komisji Komunalno – Finansowej Nr I,
Komisji Edukacji Nr I,

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Nr I,
oraz

Komisji Rozwoju Wsi Nr I
z dnia 3 lutego 2021 r.

Pkt 1
Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan  Nowak  o  godz.  07.30 otworzył  wspólne

posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło  8 członków Komisji

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

6 członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  (załącznik  nr  3),  oraz  5 członków

Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza 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;

Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;

Karolina Solecka, kierownik działu Techniczno-Inwestycyjnego w PWiK Września;

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni;

Media;

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego

posiedzenia komisji (załącznik nr 5).
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Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XXI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

4. Wolne głosy radnych.

5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

1/2) Zostaną omówione i przegłosowane na Sesji Rady Miejskiej.

3) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w sprawie:

uchylenia  uchwały  nr  VI/57/2015  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  z  dnia  28  maja  2015  r.  o

przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w

miejscowości Bierzglinek.

Radny Damian Staniszewski  zapytał,  jakie było przeznaczenie dla tej  części opracowywanego

miejscowego planu zagospodarowania, że Minister tak negatywnie ustosunkował się do wniosku?  

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  cały  teren  był

przeznaczony pod mieszkania.  

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  czy  gdyby  było,  wykonane  w  miejscowym  planie  i

zachowane  przeznaczenie  rolne,  to  niepotrzebny  byłby  wniosek  do  Ministerstwa  Rolnictwa,

zgodnie z przepisami prawa? 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gdyby chcieć zachować

grunt rolny, to nie trzeba by było, uchwalać żadnego planu.   

Radny Damian Staniszewski  powiedział,  że  mówił  o  gruntach  III  klasy,  do  której  występuje

problem.  

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,

3  głosami  „wstrzymującymi  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:

uchylenia  uchwały  nr  VI/57/2015  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  z  dnia  28  maja  2015  r.  o
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przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w

miejscowości Bierzglinek;

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

„wstrzymującym  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  uchylenia

uchwały nr VI/57/2015 Rady Miejskiej  we Wrześni  z dnia 28 maja 2015 r.  o przystąpieniu do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek;

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

„wstrzymującym  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  uchylenia

uchwały nr VI/57/2015 Rady Miejskiej  we Wrześni  z dnia 28 maja 2015 r.  o przystąpieniu do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek;

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  6  radnych,  5  głosami  „za”,  0

głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie: uchylenia uchwały nr VI/57/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r. o

przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w

miejscowości Bierzglinek;

4)  Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:

przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w

miejscowości Bierzglinek.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,

3  głosami  „wstrzymującymi  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:

przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w

miejscowości Bierzglinek;

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

„wstrzymującym się”,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek;
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Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem

„wstrzymującym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek;

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  6  radnych,  4  głosami  „za”,  0

głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w

miejscowości Bierzglinek;

5)  Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w

sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.

Radny  Bogumił  Kwiatkowski zapytał,  jakiego  rzędu,  jakiej  wysokości,  są  czynsze  za

poszczególne grunty, poszczególne działki. Jakiego rzędu, są to wysokości opłat i czy sensownym

wydaje się, dalsze przedłużanie umów na kolejne 3 lata. Czy nie warto byłoby zastanowić się, nad

ich ogłoszeniem w formie przetargowej, może ktoś inny, byłby bardziej zainteresowany, chyba, że,

są to nieatrakcyjne grunty, że nie ma chętnych? 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w tej chwili nie

poda kwot, ponieważ wymaga to sprawdzenia, jakie, są to wartości oraz że nie warto przeznaczać

tej  nieruchomości  do  sprzedaży.  Wyjaśnił,  że  nieruchomość  położona  nad  Wrześnicą  przy

promenadzie, jest dość dużym terenem i niewykluczone, że w przyszłości Gmina, będzie chciała w

jakiś sposób, przynajmniej część tego terenu, zagospodarować. W związku z tym, zbywanie tej

nieruchomości, byłoby niepotrzebne. Jest dostęp do drogi publicznej, co oznacza, że można ją zbyć

tylko w przetargu i jeżeli nabywca tej nieruchomości, byłby inny niż dotychczasowa osoba, która

grunt dzierżawi, to pojawiłyby się problemy z dojazdem do tej nieruchomości,  różnego rodzaju

konflikty, które Gmina spowodowałaby zbywając tą nieruchomość. Powiedział, że w przyszłości

ten  grunt  w jakiejś  części,  będzie  Gminie  potrzebny  do różnych celów publicznych.  Na dzień

dzisiejszy, tak nie jest,  więc Gmina może go dzierżawić, natomiast zbywanie w tym momencie

byłoby  niepotrzebne.  Grunty  rolne,  cały  czas  funkcjonują  jako  grunty  rolne  a  zbycie  ich  nie

przyniesie Gminie wielkich środków do budżetu. 
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Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że pytał, czy można ogłosić przetarg na dzierżawę tych

gruntów i czy są inni zainteresowani. Zapytał, czy, jest to tylko i wyłącznie nieatrakcyjny grunt w

przypadku ul. Wrzosowej, że korzysta, tylko jedna osoba?    

Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  jedynym

rozsądnym wyjściem, jest zaproponowanie przedłużenia umów dotychczasowemu najemcy.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy dzierżawiącymi, jest ta sama osoba, czy, są to rożne

trzy osoby?     

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

dwie osoby.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że w związku z tym, że, są to dwie różne osoby, jest

przekonany,  że  Rada  nie  powinna  tego  traktować  jedną  uchwałą,  ponieważ  gdyby,  coś  się

wydarzyło, to trzeba by było zmieniać całą uchwałę.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że uwaga, jest do przyjęcia i

wycofał projekt uchwały z porządku obrad.                     

6)  Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w sprawie:

przejęcia  od  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  zadania  zarządzania  odcinkami

publicznych dróg krajowych.

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  czy  Gmina  posiada  projekt  techniczny  na  poszerzenie

omawianego chodnika?

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

Radny Damian Staniszewski zapytał,  czy dla tej inwestycji ze względu na bezpośrednie prace

przy Parku, będzie potrzebna zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że prawdopodobnie tak.
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Radny Damian Staniszewski zapytał, czy chodzi o część północną tej drogi i chodnika od strony

Parku?

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

Radny Damian Staniszewski poprosił o mapę poglądową, jaki jest to długi odcinek.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i  Gminy Września  powiedział,  że jest  to odcinek ok. 70

metrowy. 

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy tam, gdzie zaczynają się barierki, aż do końca Parku? 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  odpowiedział,  że tylko na wysokości,

gdzie, są barierki.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy przez cały wiadukt?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  odpowiedział,  że tylko tam, gdzie, są

barierki oddzielające jezdnie od pieszych.

Radny Damian Staniszewski  zapytał, czy na Sesje Rady Miejskiej, może poprosić o załącznik

mapowy?

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

Radny  Kornel  Tomczak  zapytał,  czy  w  efekcie  planowanego  remontu,  poszerzenia,  barierka

pozostanie?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie zna projektu ale na

99,9% barierka pozostanie.

Radny Kornel Tomczak zapytał, o jakiej szerokości będzie poszerzenie?

Tomasz Kałużny,  Burmistrz Miasta i  Gminy Września  odpowiedział,  że  o takiej,  żeby było

bezpiecznie.
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Radny Kornel Tomczak zapytał, czy Burmistrz może to określić? 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie może, ponieważ nie

posiada projektu.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jest to odcinek, którym porusza się również pieszo i w

momencie gdy, mijają się dwaj rowerzyści lub rowerzysta z pieszym, jest tam za wąsko. Wyjaśnił,

że barierki od strony Parku, są stare, zniszczone a zamontowane od strony ulicy, które mają chronić

przed pojazdami staje się to wąskim tunelem. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i przesunięcie

ok. 1,20 metra, aby dwóch rowerzystów lub dwóch pieszych mogło się minąć i tylko o ten fragment

chodnika chodzi, czyli od połowy wiaduktu do posągu woja po drugiej stronie jezdni.   

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał,  czy w przypadku przejęcia zarządzania po zakończeniu

inwestycji Gmina przekazuje tą część na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

czy będzie to w gestii Urzędu?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że ten odcinek, pas należy

do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Gmina nic nie musi przekazywać.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy Gmina poszerza tereny, które są własnością Generalnej

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad?  

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

Radny Damian Staniszewski  podziękował radnemu Maciejowi Baranowskiemu za wypowiedz.

Wyjaśnił,  że  zadane  pytania  nie  wynikały  z  szukania  podtekstu,  czy  sprzeciwu,  ponieważ

zasadnym,  jest  zwiększenie  bezpieczeństwa  na  tym  odcinku.  Powiedział,  że  pytania  wynikły

dlatego, że nie było dołączonego załącznika mapowego i nie było wiadomo w którą stronę ma to

być.  

Radny Jarosław Kowalewski  zapytał, czy w koncepcji jest przewidziane bezkolizyjne przejście

między  deptakiem  wzdłuż  Wrześnicy  a  Parkiem  im.  J.  Piłsudskiego,  np.  wytyczenie  pasa

poziomego?    

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział,  że jest to mowa o czymś

innym i jest to przejazd w poprzek drogi nr 15.
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Radny Jarosław Kowalewski  powiedział,  że  nie  wie,  czy  jest  to  technicznie możliwe,  aby w

przyszłości, zrealizować przejazd, pod tym mostem, przy okazji innej inwestycji, związanej z tą

drogą  lub rzeką.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział, że nie dotyczy to projektu

uchwały.  Wyjaśnił,  że  Gmina  ok.  12  lat  temu  wykonała  projekt  takiego  przejazdu  na  wzór

przejazdu, który znajduje się w Parku na końcu ul. Parkowej pod przejazdem kolejowym. Projekt,

zaczął być realizowany ale niestety rzeka ani grunt pod rzeką nie jest własnością Gminy tylko od

kilku lat Wód Polskich. Decydentem na dzień dzisiejszy o ciekach wodnych w Polsce, są Wody

Polskie  a  w  latach  ubiegłych  było  we  władaniu  Zarządu  Wód  Wojewódzkiego  Urzędu

Marszałkowskiego, którego oddział znajdował się we Wrześni, gdzie kierownik tego oddziału nie

wyraził zgody na przejazd pod ul. Daszyńskiego w ciągu biegu rzeki Wrześnicy argumentując tym,

że  istnieją  wody  stuletnie,  odpowiadające  opadom  stuletnim  i  raz  na  sto  lat  może  wylać  tak

Wrześnica, że ktoś jadący na rowerze się utopi. Przykładem historycznie udokumentowanym, było

podawane, że Wrześnica wiosną sięgała sklepów na dolnej pierzei Rynku. Powiedział, że Gmina do

tego  pomysłu  powróciła,  gdy  było  tworzone  Centrum  Przesiadkowe,  gdzie  wszystko  było

blokowane  przez  niektórych  radnych  obecnych  na  posiedzeniu,  więc  Gmina  odstąpiła  od  tego

pomysłu. Poinformował, że ok. 3 lat wstecz, Gmina podjęła kolejną próbę z Wodami Polskimi o

uzyskanie zgody na przejazd pod ul. Daszyńskiego, jest ona w trakcie procedowania a kiedy się

zakończy nie wiadomo.

Radny Maciej Baranowski poprosił Burmistrza o determinacje w inwestycji na którą zgodę mają

wydać Wody Polskie, ponieważ Bulwary wiślane oraz warciańskie, także, są od czasu do czasu

zalewane prze wysoki poziom wód. Powiedział, że Wrześnica ma poziom od strużki ściekowej do

strużki  o  szerokości  4  m więc  warto  to  wykonać,  ponieważ  likwidacja,  każdego  przejścia  dla

pieszych  i  rowerzystów ma głęboki  sens,  ze  względu  na  zbudowaną obwodnice.  Rondo,  które

zostało  wybudowane przez Gminę wielce  służy,  natomiast  główną przeszkodą,  są  przejścia  dla

pieszych i rowerzystów, szczególnie z rejonu ul. Gnieźnieńskiej. Wyjaśnił, że im więcej przejść dla

pieszych, tym dla ruchu kołowego jest dobry, ponieważ auta się tam zatrzymają. Jest to główna

bariera  w zakresie  usprawnienia  przepustowości  drogi  ul.  Daszyńskiego.  Poprosił  o  dodatkowe

zaakcentowanie,  że  na  samym  wierzchołku  wiaduktu,  jest  przejście  dla  pieszych,  które  jest

niebezpieczne.             

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiadając  radnemu  Maciejowi

Baranowskiemu w części, nie zgodził się z jego wypowiedzią, ponieważ wybudowanie przejazdu
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rowerowego pod  ul. Daszyńskiego nie zwolni Gminy, aby tam istniało i funkcjonowało przejście

dla  pieszych.  Poinformował,  że  w  najbliższym  czasie,  Gmina  zacznie  uruchamiać  procedury,

zamiany przebiegu drogi nr 15 z  Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie w efekcie

ul. Gnieźnieńska, Daszyńskiego, Dworcowa, Kolejowa i Wrocławska staną się własnością Gminy,

która sama będzie ustalać znaki przejścia, ronda, zakręty, skręty,itd. W założeniu, ruch będzie tam

mniejszy o ruch tranzytowy.  Powiedział,  że  przejścia  dla  pieszych dobrze  oznakowane,  dobrze

funkcjonujące, jest elementem studzącym kierowców do szybkiej jazdy. Powiedział, że w Sejmie

zostały  zmienione  zasady,  że  to  pieszy  będzie  miał  prawo  pierwszeństwa  na  przejściu.

Ustawodawca  postanowił  zmienić  tę  zasadę  więc  przejścia  dla  pieszych  będą  bardziej

usankcjonowane względem pojazdów samochodowych.            

Radny Kornel Tomczak powiedział, że zgadza się z Panem Burmistrzem odnośnie celów przejść

dla pieszych i w tym miejscu, nie ma potrzeby przetestować tak jak wspomniał Pan Radny. Można

pomyśleć o wzniesionym przejściu dla pieszych, wtedy, kiedy ta droga będzie w zarządzie Gminy.

Zapytał, czy w koncepcji budowy ścieżki rowerowej jest to nadal strona zachodnia? 

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

Radny Damian Staniszewski ad vocem przeciwko o przejście  pod ul.  Daszyńskiego i  ścieżkę

rowerową przy Wrześnicy, to nikt nie protestował przeciwko nim.

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział,  że  Gmina  nie  chciała

dokładać czegokolwiek, aby nie było także oprotestowane.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że projekt techniczny, który był widoczny na Biuletynie

Informacji Publicznej i przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej wtedy nie obejmował

Centrum Przesiadkowego.  

     

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:   przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i

Autostrad zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg krajowych.

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały  w  sprawie: przejęcia  od  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  zadania

zarządzania odcinkami publicznych dróg krajowych.
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Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały  w  sprawie:  przejęcia  od  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  zadania

zarządzania odcinkami publicznych dróg krajowych.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  6  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:   przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg krajowych.

Radny Robert Smodlibowski dołączył do posiedzenia wspólnych komisji. 

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

sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku Nr 2B do uchwały Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej

we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej

uchwałą Nr XX/197/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 stycznia 2021 roku. 

 

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku Nr 2B do

uchwały Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie

uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej uchwałą Nr XX/197/2021 Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 14 stycznia 2021 roku. 

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały  w  sprawie: sprostowania  omyłki  pisarskiej  w  załączniku  Nr  2B  do  uchwały  Nr

XVIII/194/2020 Rady Miejskiej  we Wrześni  z  dnia  17  grudnia  2020 roku w sprawie  uchwały

budżetowej na rok 2021 zmienionej uchwałą Nr XX/197/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia

14 stycznia 2021 roku.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały  w  sprawie:  sprostowania  omyłki  pisarskiej  w  załączniku  Nr  2B  do  uchwały  Nr

XVIII/194/2020 Rady Miejskiej  we Wrześni  z  dnia  17  grudnia  2020 roku w sprawie  uchwały

budżetowej na rok 2021 zmienionej uchwałą Nr XX/197/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia

14 stycznia 2021 roku.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  sprostowania  omyłki  pisarskiej  w

załączniku Nr 2B do uchwały Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia
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8)  Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział,  że  Pani  Jolanta

Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówi szczegółowo projekty uchwał.

Poinformował,  że  26  stycznia  br.  Zarząd  PKP podjął  decyzje  o  zaakceptowaniu  i  zadania  i

warunków umowy na współfinansowanie budowy tuneli pod dwoma przejazdami kolejowymi w

ciągu ul. Działkowców. W związku z tym Gmina przymierza się do podpisania umowy z PKP na to

zadanie, stąd w projekcie dwóch uchwał, ponieważ zadanie jest wieloletnie pojawiło się zadanie,

które, jest w ten sposób określane i zostanie zapisane również co do zasad finansowania budowy

przejazdów.      

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

zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata

2021-2033. 

Radny Kornel Tomczak  zapytał, jakich wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych

działań  dotyczy  zadanie  budżetowe  powiększone  o  40  tys.  zł  ujęte  w  dziale  010  rolnictwo  i

łowiectwo rozdział 01008 melioracje wodne?

Jolanta  Kościańska,  skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedziała,  że  zmiana  dotyczy

zabezpieczenia wkładu własnego na realizacje zadania w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska

Wieś”. Planowane jest czyszczenie stawu w Obłaczkowie, jest to tylko wkład własny, aby Gmina

mogła złożyć wniosek o dofinansowanie tego projektu.

Radny Kornel Tomczak zapytał, o wydatki bieżące w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona

środowiska  rozdział 90015 oświetlenie ulic,placów i dróg, które mają ulec zmniejszeniu o 200 tys.

zł, jakie wydatki bieżące zostaną ograniczone?  

Jolanta  Kościańska,  skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedziała,  że  środki  zostały

zabezpieczone na naprawy i modernizacje oraz przesunięte klasyfikacyjnie do rozdziałów 01008 i

90095 pozostała działalność na zabezpieczenie wkładu własnego do dwóch projektów w ramach

konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.     

Radny Kornel Tomczak powiedział, że pozostała działalność na kwotę 45 tys. zł, gdzie zadanie

budżetowe zostało ograniczone o taką  kwotę. Zapytał, czy jest to związane z projektem „Pięknieje

Wielkopolska Wieś”?
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Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i  Gminy Września  odpowiedziała,  że  tak,  jest  to drugi

projekt, jest to wkład własny na przygotowanie i złożenie wniosku w ramach konkursu.  

Radny Kornel Tomczak zapytał, czego dotyczy ta część w tym zadaniu budżetowym?  

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że prac nad projektem

zagospodarowania terenów w Goniczkach i Gozdowie.

Radny Kornel Tomczak zapytał, o powiększone zadanie budżetowe o kwotę 115 tys. zł wpisane w

dział 900 rozdział 90095?

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

określone jako zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września.

Radny Kornel Tomczak zapytał, czego to konkretnie dotyczy?

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

dotyczące  ogólnie  zadania,  które  już  tam funkcjonuje  i  które  wymaga  zasilenia  w  związku  z

toczącymi się różnymi procedurami.

Radny Kornel Tomczak zapytał, jakich terenów to dotyczy?

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

na zadania, które są realizowane na terenie Gminy.      

Radny Damian Staniszewski zapytał o inwestycje związaną z budową tuneli na ul. Działkowców,

czy tak samo jak projekt  umowy Zarząd PKP zaakceptował,  czy również zaakceptował projekt

harmonogramu,  czy,  będzie  w  późniejszym  czasie  akceptowany.  Jak  wygląda  chronologia

podejmowanej decyzji? 

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że jest  to  jeden  z

najistotniejszych  elementów umowy.  Harmonogram w jakim czasie  Gmina  musi  zbudować,  w

jakim  czasie  musi  się  rozliczyć,  ponieważ  część  pochodząca  od  PKP  pochodzi  ze  środków

Unijnych.  

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  czy  jest  znany  Gminie  termin  podpisania  przez  PKP i

Zarząd PKP projektu umowy?
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Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  umowa  będzie

podpisana bardzo szybko, ponieważ Zarządowi PKP zależy aby rozpocząć procedure, gdyż projekt

obejmuje duże środki i podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych. Wyjaśnił, że jest to

duże zamówienie Unijne,  gdzie czas i terminy wynikające z ustawy o przeprowadzeniu takiego

przetargu, są dłuższe niż zwykle przetargi. W przypadku przetargu Unijnego, kwota wyrażona, jest

w  euro  i  powyżej  jakiejś  kwoty,  przetargi  publikowane,  są  w  dzienniku  w  Brukseli  i  są

ogólnoeuropejskie.   

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, o kolejną edycje konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,

czy  Komisja  Rozwoju  Wsi,  już  nie  opiniuje  takich  wniosków?  Czy  poza  tymi  trzema

miejscowościami,  wpłynęły  jakiekolwiek  inne  wnioski,  czy  inne  Sołectwa  także  składały  takie

wnioski do kolejnej edycji konkursu?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Komisja Rozwoju Wsi

opiniuje  i  są  to  wnioski  zaopiniowane  przez  Komisje  Rozwoju  Wsi,  które  nie  wygrały

wcześniejszych konkursów.

Radny  Bogumił  Kwiatkowski  zapytał,  czy  inne  sołectwa  składały  także  w  ostatnim  czasie,

jakikolwiek inne wnioski, czy był nabór na te wnioski?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że są to zgłaszane wnioski,

niezrealizowane a były zaopiniowane przez Komisje Rozwoju Wsi. 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, z jakich lat?

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

Powiedział, że radny jest członkiem komisji i powinie pamiętać. 

 

Radny Bogumił Kwiatkowski  odpowiedział, że właśnie dlatego jest zdziwiony. Zasugerował, aby

sprawdzić protokoły, jak komisja opiniuje te kwestie i w jaki sposób, jest dokonywany wybór takich

zadań.  Powiedział,  że  komisja  nie  spotkała  się  od  ok.  8  miesięcy,  chodzi  o  samą  prace  poza

kwestiami sesyjnymi.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że Gmina zgłosiła wnioski,

które zaakceptowała Komisja Rozwoju Wsi.

                                                                         13



Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że to sprawdzi.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że radny Bogumił Kwiatkowski zadał pytanie, czy jakieś

sołectwa, wnosiły kolejne wnioski w ostatnim czasie, czyli chodziło o 2020 rok, więc także prosi o

odpowiedz na to pytanie.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Gmina zgłosiła wnioski,

które  zaakceptowała  Komisja  Rozwoju  Wsi.  Wyjaśnił,  że  nie  potrzebne  byłoby  wprowadzanie

zamieszania nowymi wnioskami, jeżeli, są zawiedzeni, którzy ostatnio nie zostali zakwalifikowani

do realizacji, jest to Gozdowo, Gonice oraz Obłaczkowo. 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że pytanie dotyczyło zupełnie czegoś innego.          

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział,  że  odpowiedz  padła

wcześniej  i  są to wnioski niezrealizowane,  wcześniej  zaakceptowane,  zaopiniowane pozytywnie

przez komisje. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan  Nowak powiedział,  że  komisje  opiniują

projekt uchwały w sprawie zmiany WPF-u oraz projekt uchwały w sprawie zmiany budżetowej. Te

zmiany w tych uchwałach dotyczą złożonych wniosków a nie tego, co się stanie, gdy będą następne

wnioski. 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że właśnie w sprawie tych pytań dotyczących budżetu,

wprowadzane zmiany,  dotyczące  inwestycji  na  terenach  wiejskich,  dlatego  radny zadał  pytanie

dotyczące innych sołectw, jest zasadne. W związku z tym, jak radny wskazał, komisja od wielu

miesięcy się nie zbierała, to kiedy radni mają się o to wszystko pytać. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak powiedział, że zaopiniowane wnioski

przez Komisje  Rozwoju Wsi,  były.  Poprosił  Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Wsi,  radnego

Mirosława Zgolińskiego o wyjaśnienie.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że tego nie dotyczy pytanie.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak powiedział, że pytanie ma dotyczyć

projektu uchwały.
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Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Wsi,  radny  Mirosław  Zgoliński powiedział,  że  radny

Bogumił Kwiatkowski dopytuje się o coś, czego nie było a to co, było uchwalane na poprzedniej

Komisji Rozwoju Wsi, odnośnie projektów Odnowy Miejscowości wsi zostały zrealizowane. Brak

zgłoszonych nowych wniosków.  

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak powiedział, że jest to odpowiedz na

pytanie radnego.

Radny Bogumił  Kwiatkowski  powiedział,  że  skoro nie  były składane wnioski  w roku 2020 a

wcześniej  złożonych  było  ich  sporo.  Zapytał,  kto  oraz  w jaki  sposób  zostały  wybrane  te  trzy

konkretne  wnioski  a  nie  inne,  które  były  niezrealizowane?  Wyjaśnił,  że  komisja  wybrała  trzy

wnioski, natomiast pozostałych komisja nie kwalifikowała do kolejności, czy spełnia kryteria, czy

nie, nie były poddawane pod głosowanie i ustalania kolejności wyboru Sołectw, czy wniosków.

Poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju  Wsi,  radnego  Mirosława  Zgolińskiego  o

wyjaśnienie w jaki sposób zostały one wyłonione. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński  odpowiedział, że są to trzy

projekty, które komisja zaakceptowała a kolejne projekty przeszły samoistnie. Nowe wnioski, nie

były wdrażane.  

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, ile było łącznie wszystkich wniosków?

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński  odpowiedział, że dokładnie

nie pamięta ale nie było ich dużo, około 7 lub 8 wniosków.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że jeśli zostały zrealizowane trzy, to pozostało jeszcze

pięć  wniosków.  Zapytał,  kto  wybrał  i  zadecydował,  że  mają  być  te  wnioski  zrealizowane  a

pozostałe nie?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Komisja Rozwoju Wsi,

jest Komisją a nie Urzędem Miasta i Gminy i nie posiada takich uprawnień, żeby tworzyć projekty,

zlecać opracowania, i tym podobne. Komisja zaopiniowała, te wnioski. Wyjaśnił, że zdarza się, tak,

że Rada Miejska a nawet Burmistrz mają kilka pomysłów, gdzie na końcu zostaje zrealizowany,

tylko jeden, ponieważ, jest to związane z rożnymi czynnikami. Często zdarza się tak, że kwota

zadania do zrealizowania, jest większa, niż zakładana przez sołectwo. Mimo, że komisja zaopiniuje

pozytywnie  to  trzeba  liczyć  się  z  realiami  rzeczywistości,  możliwościami  technicznymi.
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Powiedział, że zdarza się tak, że zostaje zgłoszony pomysł, który nie jest możliwy do zrealizowania

z powodu, np.:  braku nieruchomości  na której  dany pomysł można by było zrealizować. Podał

przykład Świetlicy w Węgierkach, która przy projekcie Unijnym musiała mieć prawo własności,

gdzie  okazało  się  że  zaszłość  sprzed 50 lat,  spowodowała,  że  Gmina nie  jest  właścicielem tej

nieruchomości. W związku z tym, mimo najlepszych pomysłów dotyczących tej świetlicy, nie ma

sensu występować o środki Unijne, ponieważ pierwszym dokumentem który, będzie sprawdzany, to

prawo  dysponowania  do  danej  nieruchomości.  Kolejnym  przykładem,  jest  brak  projektu

technicznego,  ponieważ  zlecenie  projektu  technicznego,  przy  różnych  inwestycjach,  czas

wykonania  projektu,  jest  różny  np.:  tydzień,  dwa  tygodnie,  miesiąc  a  nawet  rok.  Nie  zawsze

wszystko można zrealizować.  Terminy ogłaszania naborów na rożne  środki  unijne,  czasami,  są

ekspresowe, dlatego czasami rada zbiera się po to, aby za tydzień złożyć wniosek, bo pojawiła się

jakaś możliwość. Wyjaśnił, że trudno, żeby Komisja, która tylko opiniuje, że jakieś pomysły, są

słuszne, która nie posiada całej wiedzy, dokumentacji, możliwości technicznych, nie ma możliwości

zbadania i sprawdzenia, decydowała o tym, że Gmina realizuje jakieś zadanie, jeżeli jest ono z

różnych powodów niemożliwe.                                     

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że mowa jest o dwóch różnych rzeczach i skoro, jest to

normalna Komisja Rozwoju Wsi, która ma dokonać opinii złożonych wniosków, to do takiej opinii,

są  przygotowane przez Urząd wszelkie  informacje,  które służą komisji  do tego,  aby w sposób

celowy, logiczny i przyzwoity dokonywała wyboru lub oceny. Wyjaśnił, że Urząd przygotowywał

komisji wszystkie te niejasności o których mówił Burmistrz. Komisja wielokrotnie, miała problem z

wyborem projektu,  dlatego zapytał,  kto dokonał tak prostego i  łatwego wyboru.  Powiedział,  że

Burmistrz, ogranicza Radzie prawa jako Radnym oraz jako członkom komisji. Spotkanie komisji

nie jest dla niego, żadnym problemem i jeżeli w taki sposób komisje mają działać, to może komisje

w ogóle nie powinny istnieć. 

  

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział, że  te  trzy  projekty,  są

zaakceptowane przez Komisje Rozwoju Wsi.  

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że był na komisjach i nie wie, czy są zaakceptowane.

Sprawdzi to.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że Burmistrz odpowiedział,

że są.  
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Radny Jarosław Kowalewski  powiedział,  że ma uwagę, że może na przyszłość warto by było

przygotować  coś  podobnego  na  wzór  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń

wodociągowych,  taki  wieloletni  plan inwestycyjny,  który można skonsultować z  mieszkańcami.

Wyjaśnił,  że  wiele  Gmin,  ma  w zwyczaju  opracowywanie  takiego  planu  wieloletniego.  Każdy

mieszkaniec może się ustosunkować, Rada może dyskutować co najbardziej jest potrzebne a co jest

niezbędne. Taki harmonogram ukróciłby różne przepychanki i utarczki. Powiedział, że projekty w

Obłaczkowie,Węgierkach  i  Gozdowie,  na  pewno  mają  uzasadnienie  te  inwestycje.  Wyłącznie

chodzi  o  transparentność  i   uczciwość.  Zapytał,  jaki  jest  klucz  rozpatrywania  i  podejmowania

decyzji?    

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział, że  powtarza  po  raz

kolejny, że te projekty zostały zaakceptowane i zaopiniowane pozytywnie przez Komisje Rozwoju

Wsi.  Powiedział,  że  co  do  uwagi  radnego,  to  w porządku  obrad  omawianych  materiałów,  jest

projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  projektu  Strategii  Rozwoju  Miasta  i

Gminy  Września,  gdzie  takie  rzeczy  w  tym  dokumencie  wszyscy  mieszkańcy  będą  mogli

opiniować.       

Radny  Maciej  Baranowski  zgłosił  do  przewodniczącego  wniosek  formalny  o  zakończenie

dyskusji w tym punkcie. Powiedział, że dziwi się radnemu Bogumiłowi Kwiatkowskiemu, że nie

potrafi się cieszyć z realizowanej inwestycji oraz że na komisjach porusza sprawy tych rzeczy, które

nie są realizowane a nie te które są zrealizowane. Gdyby Gmina posiadała bardziej rozciągliwy

budżet, to na pewno te wszystkie inwestycje były zrealizowane w ciągu roku. Wyjaśnił, że Radny,

jest członkiem Komisji Rozwoju Wsi i wystarczyłoby, gdyby uzgodnił np.: dodatkowe spotkanie z

Przewodniczącym Komisji Rozwoju Wsi, radnym Mirosławem Zgolińskim i sobie to ustalili i nie

zajmowali  całej  Rady problemami Komisji  oraz opiniowaniem. Komisja ma trzy wnioski, które

trzeba przegłosować tak lub nie i ewentualnie ustalić sobie kolejność na następne pięć lub siedem

projektów,  które  jeszcze wpłyną.  Poprosił,  aby Komisja  załatwiła,  to  we własnym gronie i  nie

zabierała czasu w zakresie wniosków, które są zaopiniowane notabene przez tę Komisje i przeszli

do dyskusji nad dalszymi punktami.      

Radny Kornel Tomczak powiedział, że w pierwszej kolejności odnosi się  do rzeczy, która została

mylnie przedstawiona. W pkt 3 uzasadnienia uchwały o zmianie budżetowej, wyraźnie wskazane

jest, że ma tutaj miejsce kwestia dotycząca konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, która dotyczy

trzech miejscowości, więc zasadnym, jest w tym punkcie zapytywanie o ilość złożonych wniosków.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że odpowiedz już padła.
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Radny Kornel Tomczak powiedział, że oczywiście ale że Pan Przewodniczący powiedział, że to

nie jest na temat, ale to jest na temat i właśnie to jest ten punkt. Odniósł się do wypowiedzi radnego

Macieja Baranowskiego z którą się nie zgadza, ponieważ nie jest, to wewnętrzna sprawa dwóch

prywatnych osób, które pytają ile jest złożonych wniosków. Jest, to kwestia która, jest poruszana na

komisji.  Odbywa się  posiedzenie komisji  wspólnych,  również Komisja  Rozwoju Wsi  obraduje,

więc gdzie, takie pytanie ma padać. Jest, to miejsce w którym radni na ten temat dyskutują i nie

może się to dziać za kuluarowo, ponieważ taki jest cel, żeby te ciała kolegialne, tak obradowały,

żeby wszyscy mogli się na ten temat dowiedzieć.

Radny Bogumił Kwiatkowski podziękował radnemu Maciejowi Baranowskiemu za wygłoszone

expose. Wyjaśnił, że od dłuższego czasu wielokrotnie pytał co z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej

z mało skutecznym skutkiem. Trudno, jest mu odpowiadać na takie pytania, ponieważ uważa, że

posiedzenie komisji nie, jest czymś nadzwyczajnym. Powiedział,  że na obecnym spotkaniu, jest

dużo osób i nie ma problemu, więc spotkanie się i wyrażenie opinii, co do pozostałej kwestii, to nie

widzi żadnego problemu i nie odmówi, gdy taka komisja będzie. Poinformował, że uczestniczy w

zebraniach wiejskich mieszkańców i złożenie takiego wniosku, jest bardzo istotne, bardzo ważne,

wszyscy oczekują rozpatrzenia. Trudno wytłumaczyć, między innymi tak było w Gozdowie, kto

dokonuje takiego wyboru, w jaki sposób się to odbywa, dlatego dopytywał o szczegóły. Powiedział,

że  cieszy  się  z  tego,  że  cokolwiek  się  dzieje,  że  są  fundusze  sołeckie,  że  mogą  te  zadania

wykonywać oraz żeby podchodzić do tego w sposób przejrzysty.                              

Radny Maciej Baranowski powiedział, że radny Kornel Tomczak, źle zrozumiał jego wypowiedz.

Wyjaśnił,  że  chodziło  o  to,  aby  radny  Bogumił  Kwiatkowski  podszedł  do  Przewodniczącego

Komisji Rozwoju Wsi, radnego Mirosława Zgolińskiego i umówili się na termin zwołania Komisji

Rozwoju Wsi a nie rozmawiali jako dwie osoby indywidualnie, o nic więcej nie chodziło.    

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński wyjaśnił, że jakiś czas temu

zapytał się członkom komisji,  czy powinno odbyć się posiedzenie komisji,  odpowiedzieli,  że w

czasie pandemii nie ma takiej potrzeby, aby odbyła się komisja.

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  odniósł się do słów radnego Bogumiła

Kwiatkowskiego,  który  jest  chętny  do  współpracy,  który  nie  może  doczekać  się  posiedzenia

Komisji Rewizyjnej, otóż dnia 28 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które

zakończyło się niestety przed czasem, ponieważ Pan Radny wyszedł i zerwał quorum. Komisja nie

została zakończona.      
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Radny  Stanisław  Dominiczak zapytał,  co  z  wnioskiem  formalnym  Pana  radnego  Macieja

Baranowskiego? Powiedział, że tego typu opiniowanie wniosków powinno być zawarte w rocznych

planach poszczególnych komisji. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan  Nowak poddał  pod  głosowanie  wniosek

formalny radnego Macieja Baranowskiego w sprawie o zamknięcie dyskusji.       

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  4  głosami  „za”,  3  głosami

„przeciw”,  0  głosów  „wstrzymujących  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w

sprawie: wniosku formalnego radnego Macieja Baranowskiego.

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

„wstrzymujących  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  wniosku

formalnego radnego Macieja Baranowskiego.

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

„wstrzymujących  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  wniosku

formalnego radnego Macieja Baranowskiego. 

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  7  radnych,  5  głosami  „za”,  1

głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie: wniosku formalnego radnego Macieja Baranowskiego. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan Nowak  powiedział,  że  wszystkie  komisje

zaopiniowały pozytywnie wniosek o zamknięcie dyskusji, więc zamyka dyskusje nad projektami

tych dwóch uchwał i że komisje przystępią do ich zaopiniowania. 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,

1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021-2033.

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych, jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały  w  sprawie:  zmiany  uchwały  w  sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i

Gminy Września na lata 2021-2033. 
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Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem

„wstrzymującym się”,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021-2033. 

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021-2033. 

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

zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,

1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. 

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych, jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

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

„wstrzymującym się”,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwały

budżetowej na rok 2021.

10)  Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w

sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2021 –

2027  oraz  określenia  trybu  i  harmonogramu  opracowania  projektu  strategii,  w  tym  trybu

konsultacji.

Radny Damian Staniszewski  zapytał  Karola Nowaka, zastępcę Burmistrza Miasta i  Gminy

Września, co udało się już zdiagnozować w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy

Września na lata 2021 – 2027?
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Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to dokument

nie opracowywany bezpośrednio przez Urząd, tylko wykonuje to specjalistyczna firma, która jest

wybierana  do  tego celu.  Natomiast  diagnoza,  jest  opracowywana w dużej  części  na  podstawie

informacji  statystycznej  GUS  oraz  informacji  przygotowywanej  i  przekazywanej  bezpośrednio

przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni.       

Radny Damian Staniszewski  zapytał, czy zasadnym nie byłoby dopisanie w załączniku, poz. 7

przeprowadzenie konsultacji, przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami i dyskusji nad zapisami

projektu strategii?  

Karol  Nowak,  zastępca Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  biorąc  pod

uwagę, że jest okres pandemii i związane z tym różne zakazy sanitarne organizowania spotkań, w

związku z tym w tym harmonogramie, są przewidziane takie formy konsultacji, które są możliwe

do przeprowadzenia.      

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  przystąpienia  do  opracowania  Strategii  Rozwoju

Miasta i Gminy Września na lata 2021 – 2027 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania

projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na

lata 2021 – 2027 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu

konsultacji.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na

lata 2021 – 2027 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu

konsultacji.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przystąpienia do opracowania Strategii

Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2021 – 2027 oraz określenia trybu i harmonogramu

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

11) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że od kilku lat zmieniły

się  przepisy  i  powstała  instytucja  państwowa Wody  Polskie,  która  oprócz  zarządzania  ciekami
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wodnymi, zatwierdza taryfy na wodę i ścieki we wszystkich Gminach w Polsce. Chcąc zmienić

taryfy,  trzeba  mieć  je  zatwierdzone  przez  Wody  Polskie.  Taka  procedura  toczy  się  dla

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, która dostarcza wodę we Wrześni i w związku z tym,

pojawił się dokument, który musi być załącznikiem do wniosku. Załącznik nazywa się „Wieloletni

plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-

2023”,  który uchwalany,  jest  przepisami przez  Rade Miejską  lub Rade Gminy.  Dokument,  jest

przygotowywany przez  Przedsiębiorstwo Wodociągowe. Projekt Wieloletniego planu rozwoju za

pomocą posiedzenia Rady Miejskiej i przegłosowania staje się Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie

Wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  na  kolejne  trzy  lata.

Wyjaśnił,  że  aby  ten  dokument  stał  się  załącznikiem  do  wniosku  taryfowego,  niezbędne  jest

uchwalenie przez Rade Miejską tego dokumentu.  W przypadku Gminy Września dokument jest

wewnętrznym dokumentem PWiK, który staje się uchwałą po podjęciu przez Rade Miejską. Został

on  złożony  w styczniu  do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  i  zaproponowany  jako  projekt  uchwały  na

najbliższą sesje.     

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że Wieloletni plan rozwoju i

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 szczegółowo

omówi  Pani  Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK

Września.

Karolina Solecka, kierownik działu Techniczno-Inwestycyjnego w PWiK Września  omówiła

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na

lata 2021-2023”.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy uzyskano stosowne pozwolenia na odwiert trzech studni

głębinowych? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że tak, posiadają pełną dokumentacje.

Radny  Damian  Staniszewski  powiedział,  że  na  str.  7  znajduje  się  pkt  budowa  sieci

wodociągowych w którym mieści się, między innymi połączenie Barda z siecią do Volkswagena.

Zapytał, czy, jest to druga sieć wodociągowa ciągnięta do fabryki Volkswagena?    

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że jest to trzecia sieć ciągnięta do fabryki Volkswagena. Główne zasilanie jest z
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Wrześni, w przypadku awaryjnych sytuacji sieć z Kaczanowa a trzecim zabezpieczeniem, będzie

połączenie z Bardem.    

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  gdzie  na  ul.  Wojska  Polskiego,  znajduje  się  studnia

głębinowa? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że częściowo odcinek przewodu, znajduje się, pod garażami, jest to nie wskazane,

że jest to odcinek awaryjny i musi być to uporządkowane.

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  na  czym  polega  uszkodzenie  rurociągu  pod  rzeką

Wrześnicą, co zostało uszkodzone?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że jest to przejście pod Wrześnicą, które odprowadzało ścieki z rejonów Tonsilu.

Wyjaśniła, że od wielu lat, jest nie używane, nieeksploatowane. Znajdują się tam dwa rurociągi,

jeden z  nich,  jest  skorygowany,  a  w kolejnym jest  otwór,  gdzie  wlewa się  woda z  Wrześnicy.

Powiedziała,  że  jest  to  na tyle  istotne  zadanie,  ponieważ po przeciwnej  stronie  ul.  Wrzosowej,

pojawili  się  deweloperzy,  którzy  w najbliższym czasie  zwrócą się  do PWiK o przyłączenie do

kanalizacji sanitarnej. Konieczna jest naprawa tego rurociągu aby można było ich podłączyć.         

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  kto  wymyślił  plany,  aby  rozbudowę  i  modernizacje

oczyszczalni ścieków przy ul. Sikorskiego, przeprowadzić na istniejących działkach? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że w założeniach do modernizacji przyjęto zachowanie dotychczasowej technologi

oczyszczalni  ścieków i przeróbki  osadów oraz w maksymalnym stopniu zaadoptować istniejące

obiekty.  PWiK, będzie bazować na istniejących obiektach,  budynkach.  Wyjaśniła,  że  na chwile

obecną nie wykraczają poza własne działki.   

Radny Damian Staniszewski zapytał, kto jest autorem koncepcji?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że stworzony będzie projekt budowlany, którego autorem, jest firma Vatis. 
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Radny Damian Staniszewski zapytał, dlaczego zarzucono realizację koncepcji Pana mgr Macieja

Kity na rzecz innego zespołu.  Czy,  mogą zostać wskazane błędy w koncepcji  Pana Kity,  które

uniemożliwiały rozbudowę oczyszczalni, jak było w koncepcji wskazane? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała,  że  nikt  nie  zarzucał  Panu  Maciejowi  Kicie,  że  jest  błędna,  czy  źle  wykonana.

Wyjaśniła,  że  koszty  które  zakładał  Pan  Maciej  Kita,  były  niemal  trzykrotnie  większe,  niż

zaplanowane w planach budżetowych PWiK. 

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  czy  rozważano  kwestie  nowych  technologi,  które  w

przypadku rozbudowy można by było wprowadzić?   

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że planowana modernizacja na chwile obecną,  jest  na okres 4 lat.  PWiK na ten

moment,  nie  zakłada  budowy  bio-gazowni,  aczkolwiek  nie  wykluczają  tego  w  przyszłości.

Powiedziała, że teraz chcieliby zająć się urządzeniami, które są wyeksploatowane i poprzestać na

tym zakresie.  

Radny Damian Staniszewski zapytał, jakie będą dokładne źródła finansowania?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że  szacunkowe koszty oczyszczalni ścieków, to około 25 mln zł z czego 15 mln zł,

będzie  pozyskiwane  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska.  Tworzona  jest  Prognoza

Finansowa, która będzie podstawą do wnioskowania do Narodowego Funduszu o pożyczkę. Reszta,

będzie realizowana ze środków własnych.

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  jaki,  jest  plan  zagospodarowania  odpadów  i  osadów

ściekowych na modernizowanej oczyszczalni ścieków?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że taki sam jak do tej pory, nic w tym zakresie się nie zmienia. Wyjaśniła, że w

planach, jest zadaszenie nad komorami osadowymi. 

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy osad spełnia wszystkie wymagania?     
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Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że tak.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy jest pomysł na zmniejszenie ilości odpadów, czy będzie

kontynuowana praktyka, taka jaka ma miejsce do tej pory na oczyszczalni ścieków? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że jest jej trudno odpowiedzieć. 

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  czy  ze  względu  na  intensywną  rozbudowę  Wrześni,

oczyszczalnia, nie jest w stanie już „uciągnąć” naporu ścieków i ładunku ścieków?   

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że istniejąca oczyszczalnia została zaprojektowana i wykonana dla przepustowości

Qśrh  10  tys  m³/dobę i  tak  pozostaje,  ponieważ z  raportu  wynika,  że  do  oczyszczalni  dopływa

średnio ok. 7 tys m³/dobę w związku z tym, jest spora rezerwa. Zmienia się tylko stężenie oraz

ładunek  zanieczyszczeń,  ponieważ  są  one  coraz  mniej  rozcieńczone,  jest  trudniejsza  skala

oczyszczania. W zakresie eremów zmienia się projekt  z 76 667 tys  remów na 181 500, tylko w

tym zakresie zostanie zmienione funkcjonowanie oczyszczalni.

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  czy  komory  fermentacji,  są obecnie  wyłączone  z

eksploatacji?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że tak.

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  kto  płaci  za  utrzymanie  ciśnienia  wewnątrz  komór

fermentacji, czy inwestor, czy PWiK ponosi koszty?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że nie potrafi odnieść się do tego pytania. 

Radny Damian Staniszewski  zapytał, czemu miała służyć ta inwestycja, która doprowadziła, że

komory fermentacji zostały wydzierżawione i kto zezwolił na to, że komory zostały wyłączone z

instalacji Oczyszczalni Ścieków?  
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Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest to w kwestii Zarządu.

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  czy  obecne  osady,  są  wywożone,  czy  składowane  na

Oczyszczalni Ścieków? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że, są składowane a w rezultacie wywożone i użytkowane na cele rolnicze.

Radny Damian Staniszewski  zapytał, jaki jest obecny stan reaktorów biologicznych i co PWiK

planuje z tym zrobić? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że zakładają kompleksowy remont.

Radny Damian Staniszewski  zapytał,  gdzie  trafiają  ścieki  z  samochodów Wuko i gdzie  będą

trafiały w związku z rozbudową?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała,  że  będzie  budowana  stacja  wylewna  osadów  dowożonych  z  przydomowych

oczyszczalni oraz brana jest pod uwagę konieczność budowy nowej stacji zlewnej.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy obecnie zawartości z samochodów Wuko, są wrzucane

do przerobienia przez oczyszczalnię ścieków?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

powiedziała, że jest to głęboka specyfika funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Wyjaśniła, że jest

kierownikiem  działu Techniczno-Inwestycyjnego. 

 

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  czy,  są  jakieś  dobre  perspektywy  zaopatrzenia  Gminy

Września w wodę oraz czy Wrześni grozi deficyt wody?     

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że Września posiada 10 stacji uzdatniania wody. Na terenach wiejskich znajduje się

9 stacji. Na każdą stacje, jest wydane pozwolenie wodno-prawne. Wyjaśniła, że w zależności od

stacji  różnie się to kształtuje.  Procentowe zużycie w stosunku do pozwolenia wodno-prawnego,
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kształtuje się na poziomie 67%, w zależności od roku. Powiedziała, że w roku ubiegłym została

zlecona koncepcja na możliwość pozyskiwania wody z innych miejsc i na razie jest to w fazie

koncepcji.  

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy chodzi o wody powierzchniowe z Wrześnicy?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że Wrześnica nie ma takiej możliwości.         

Radny Damian Staniszewski zapytał, to skąd?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że najbliższa największa to rzeka Warta. Jest to w fazie koncepcji i dokument nie

został jeszcze zaakceptowany.

Radny Damian Staniszewski  zapytał,  czy mieszkańcom grozi  możliwość przerwy w dostawie

wody, jeżeli będzie upalne lato i susza, czy jest takie niebezpieczeństwo? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że bardzo blisko, tego było w roku ubiegłym, aczkolwiek udało się tego uniknąć. Są

problemy, jeżeli  są duże upały i ludzie nagminnie podlewają ogrody wtedy są spadki ciśnienia.

PWiK  sukcesywnie  nad  tym  pracuje,  żeby  wykonać  nowe  odwierty  studni  oraz  zabezpieczyć

mieszkańców, poprzez budowę zbiorników retencyjnych.  Powiedziała,  że jest  dobrej  myśli  i  na

razie nic takiego Gminie nie grozi.

Radny Damian Staniszewski  zapytał,  co było przyczyną, czy ktoś zawinił w sprawie wody w

Bardzie i czy Sanepid był o tym poinformowany?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała,  że  nie  było  problemu  z  jakością  wody,  spełniała  ona  wszelkie  standardy.

Odczuwalny był, jedynie ziemisty zapach, który wynikał ze specyfiki tych wód, znajdujących się na

wysokości  miejscowości  Bardo.  Wyjaśniła,  że  w  żaden  sposób  nie  zagrażała  ona  zdrowiu

ludzkiemu. W roku ubiegłym zostało wykonane czyszczenie rurociągu pod miejscowością Bardo,

aby wykluczyć osady w rurociągach.
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Radny Damian Staniszewski zapytał, czy przedstawiony przez PWiK projekt, jest wystarczający

w przypadku rozbudowy fabryki Volkswagena w dostarczanie wody i odbiór ewentualnie ścieków?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że wydając warunki fabryce Volkswagena, już wówczas wnioskowali o docelową

ilość wody i odprowadzanie ścieków, w związku z tym, już wtedy PWiK gwarantowała dostawy

takiej ilości wody.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy przedstawiony plan modernizacji przez PWiK zakłada

modernizacje i takie usprawnienia aby nie powtórzyło się skażenie wody, które miało miejsce na

początku 2017 roku?   

             

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że instalacja została usprawniona poprzez zaworowe specjalistyczne komory, nie

ma możliwości, aby doszło do powtórnego skażenia. Powiedziała, że temat został zakończony.   

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  na  jakim  aktualnie  poziomie,  są  straty  wody,  czy

modernizacja  zakłada  również  projekty,  które  obniżą  poziom  strat  wody,  skoro  tej  wody,  jest

niewystarczająco? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała,  że  straty  wody,  są  na  poziomie  18-19%,  jeśli  chodzi  o  całe  przedsiębiorstwo.

Wykluczanie  kolejnych  strat,  trwają  cały  czas  prace  nad  modernizacją  istniejących  sieci

wodociągowych. Prowadzony,  jest  stały rejestr,  pojawiających się  najczęściej  awarii,  w których

miejscach musi zostać wymieniona sieć. Wyjaśniła, że już prawie w całości zostały wymienione

dobrej  klasy  wodomierze.  Na  terenach  wiejskich,  poszukiwane,  są  miejsca,  gdzie  znajdują  się

hydranty na terenach prywatnych, aby przenieść je w tereny dróg. 

Radny Damian Staniszewski  zapytał, czy w tym planie są przewidziane zwiększenia produkcji

wody, czy zostaje na tym samym poziomie?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że przedsiębiorstwo produkuje tyle ile potrzeba.     

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy planowana jest podwyżka za wodę i ścieki? 
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Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała,  że  regulatorem w tej  kwestii,  są  Wody  Polskie.  PWiK  wnioskuje  o  podwyżkę

zarówno  wody  jak  i  ścieków  ale  czy  zostanie  to  zaakceptowane  przez  Wody  Polskie  to  nie

wiadomo.   

Radny Damian Staniszewski zapytał, jaka podwyżka była wskazana we wniosku?  

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że wnioskowane było o 30 gr brutto dla wody i 5 gr brutto na ścieki.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy to prawda, że PWiK finansowało budowę ulicy Pilskiej

oraz czy dofinansowuje budowę obwodnicy i będzie dofinansowało,  takie inwestycje w ramach

tego programu?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że pierwszy raz coś takiego słyszy.  

Radny Kornel Tomczak zapytał, od czego uzależniony, jest wskazany w załączniku tabelarycznym

sposób finansowania zaproponowanych przedsięwzięć? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała,  że  jeżeli  chodzi  o  skanalizowanie  wsi  Słomowo,  to  PWiK  wnioskowało  do

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie, gdzie udało się zdobyć 2 mln złotych.

Wyjaśniła, że jeżeli chodzi o modernizacje Oczyszczalni Ścieków, to jako przedsiębiorstwo nie są

w stanie udźwignąć takiej kwoty, stąd założyli że szacują ok. 10 mln zł ze środków własnych a

reszta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Radny  Kornel  Tomczak zapytał,  czy  tak,  jak  jest,  wskazane w załącznik tabelaryczny,  środki

zewnętrzne, są środkami, które PWiK już uzyskało?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że nie, że na tą okoliczność, jest tworzona prognoza finansowa oraz że jest potrzeba

wypełnienia  szeregu  dokumentów,  aby  PWiK  mogło  wnioskować  o  pożyczkę.  Powiedział,  że

dopóki  PWiK nie będzie dysponować pozwoleniem na budowę nie może wnioskować o udzielenie

pożyczki. 
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Radny  Kornel Tomczak zapytał, czy w przypadku sieci kanalizacyjnej Słomowa, już uzyskano

środki?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że tak.       

Radny Kornel Tomczak zapytał, co w pozostałych kwestiach?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że są to plany PWiK.

Radny  Kornel  Tomczak zapytał,  czy  gęstość  ścieków,  jest  kwestią  użytkowników  wody,

dostarczających ścieki, które, zawierają w sobie większą ilość detergentów?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała,  że  wiąże  się  na  to  wiele  spraw.  Wyjaśniła,  że  stężenie  tych  ścieków, jest  dużo

większe, ponieważ nie dochodzi do rozcieńczania na etapie przesyłu. Sieci kanalizacji sanitarnej

PWiK, są dużo bardziej szczelne, niż były kiedyś, poprzez uregulowanie kanalizacji deszczowej

wody  przypadkowe  nie  trafiają  do  sanitarki,  tylko  do  kanalizacji  deszczowej.  Powiedziała,  że

społeczeństwo oszczędza wodę mając na uwadze ekologie,  przez co ilość wody jest  mniejsza a

stężenie ścieków się zwiększa.    

Radny Kornel Tomczak zapytał, czy są jakieś szacunkowe ramy czasowe, kiedy należy wymienić

całość rur azbestowo – cementowych na terenie Gminy? 

 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała,  że PWiK, jest  zobowiązane do 2032 roku usunąć te  sieci.  Jest,  to  sukcesywnie

wykonywane aczkolwiek biorąc pod uwagę,  że ok.  20 km znajduje się  w mieście  a 26 km na

terenach wiejskich, PWiK ma świadomość, że jest, to bardzo duże przedsięwzięcie, które muszą

wykonać.    

Radny  Kornel  Tomczak zapytał,  czy  kwestia  zapewnienia  finansowania,  to  również  ta

przedstawiona  kwestia  finansowania wewnętrznego ale również zewnętrznego?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że przedsiębiorstwo poradzi sobie sama, ponieważ eksploatacja doskonale poradzi

sobie z wymianą sieci wodociągowych.    
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Radny  Bogumił  Kwiatkowski  zapytał,  o  wymianę  sieci  wodociągowych  od  WOSiR-u  do

Restauracji „Czardasz”, czy przy tej okazji, nie można by było wykonać przyłącza bezpośrednio do

Restauracji likwidując sieć azbestowo – cementową, czy z przyczyn technicznych, nie ma takiej

możliwości? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że z przyczyn technicznych nie ma takiej możliwości. Wyjaśniła, że przyłącze, przy

Zalewie  Wrzesińskim,  jest  zasilane  siecią  azbestowo  –  cementową.  PWiK  w  roku  bieżącym,

chciałaby dokonać wymiany od WOSiR-u do Restauracji „Czardasz”. W kolejnych etapach PWiK

zaprojektuje i wymieni od  Restauracji „Czardasz” w kierunku ul. Czerniejewskiej. Docelowo ten

rejon będzie zasilany z sieci wodociągowej i wykonany z PE.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy PWiK w jakikolwiek sposób zabezpiecza na te rzeczy

na 3 lata, czy przez ten czas, nie będzie w tych terenach, gdzie jest miejscowy plan, inwestować i

wykonywać budowy tych sieci, czy też nie? 

       

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała,  że przystępując do aktualizacji  planów wieloletnich,  jednym z wytycznych,  jest

brane  pod  uwagę,  czy  na  dany  rejon,  jest  miejscowy  plan.  Drugim ważnym  czynnikiem,  jest

zapotrzebowanie, czyli ilość wniosków wpływających do PWiK oraz ilość zainteresowania danym

obszarem ma ogromne znaczenie. Wyjaśniła, że im większa ilość, jest zainteresowana tym rejonem,

tym jest większe prawdopodobieństwo, że na bieżące lata znajdzie się to w planie wieloletnim. W

planach o których mówił radny Bogumił Kwiatkowski, na ten moment nikt jeszcze nie wystąpił do

PWiK  o  wydanie  warunków  technicznych,  stąd  w  pierwszej  kolejności  PWiK  ma  zamiar

pobudować sieci. 

Radny  Bogumił Kwiatkowski  zapytał o awarię sieci kanalizacyjnej pod Wrześnicą, czy jest to

odcinek który docelowo ma obsługiwać teren po dawnym Tonsilu?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że tak, mają tam być odprowadzane ścieki.

Radny  Bogumił  Kwiatkowski  zapytał  o  remont  przepompowni  przy  ul.  Miłosławskiej,  czy

wynika on z tego, że będzie remont i modernizacja Oczyszczalni Ścieków, dlatego przepompownie
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należy pod tym kontem wyposażyć, podnieść pewne elementy, żeby lepiej funkcjonowało, czy jest

to na zasadzie remontu?           

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała,  że  jest  to  na  zasadzie  remontu,  ponieważ  skorodowane  są  elementy  stalowe  i

istnieje konieczność wymiany tych elementów.

Radny  Jarosław  Kowalewski  zapytał,  dlaczego  tak  dużo  tłoczni  jest  budowanych  a  np.

przepompownia, jest tańszym rozwiązaniem w przesyłaniu ścieków?  

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała,  że przepompownie,  są dużo tańsze,  aczkolwiek dużo trudniejsze w eksploatacji.

PWiK  posiada  duże  doświadczenie  w  tym  zakresie  i  widzi,  że  dużo  bardziej  sprawdzają  się

tłocznie.  

Radny  Jarosław Kowalewski  zapytał,  czy tłocznia powoduje,  że ścieki są pod ciśnieniem, jak

woda? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że tak samo, jak przepompownia. Wyjaśniła, że tłocznie, są bezodorowe, pompy nie

mają kontaktu ze ściekami w związku z czym, są dużo prostsze w eksploatacji, chociażby na etapie

usuwania awarii. Powiedziała, że, jeżeli w środku jakiegoś osiedla, znajduje się taka tłocznia, to nie

stanowi ona zagrożenia dla mieszkańców, ponieważ nie ma zapachu a w przypadku przepompowni

byłyby zapachy. 

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że dlatego pytał o tą tłocznie, ponieważ był w PWiK i

rozmawiał z poprzednim Prezesem i główny argument był taki, że koszty tłoczni przechodzą w

miliony.            

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

powiedziała,  że  jeśli  chodzi  o  ilość,  to  PWiK  musi  mieć  na  uwadze  fakt,  że  posiada  jedną

oczyszczalnie  ścieków, jest  to bardzo duży zakres,  bardzo duży obszar,  gdzie PWiK nie jest  w

stanie grawitacyjnie dostarczyć ścieki do Oczyszczalni Ścieków. Wyjaśniła, że coraz więcej wsi jest

skanalizowanych i bez możliwości tłoczenia PWiK nie jest w stanie odprowadzić ścieki.   
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Radny  Jarosław Kowalewski  zapytał, czy przedsiębiorstwo przewiduje w swojej koncepcji np.

budowę zamiejscowej oczyszczalni, np. rejon Kaczanowa, Bierzglinka, rejon Strefy Ekonomicznej?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że na ten moment nie posiada takiej informacji.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy koncepcja budowy zbiorników retencyjnych upadła?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że PWiK odstąpiło od tego pomysłu, ponieważ pojawiły się zbiorniki retencyjne w

miejscowości Kaczanowo, jest ich pięć i ewentualne nadwyżki jest gdzie magazynować. Wyjaśniła,

że na ten moment nie jest konieczna budowa zbiornika retencyjnego.  

Radny  Jarosław  Kowalewski  zapytał,  czy  o  kierunkach  rozwoju  decyduje  ilość  składanych

wniosków?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że nie tylko, jest to jedna ze składek.  

Radny  Jarosław  Kowalewski  zapytał,  czy  ma  wpływ,  także  ilość  skali  koncentracji  na  ilość

metrów kwadratowych lub kilometrów kwadratowych?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że za każdym razem, jeżeli dana osoba zamierza się budować w rejonie dla którego

nie ma miejscowego planu musi uzyskać warunki zabudowy a żeby takowe uzyskać, mus posiadać

między innymi z Wodociągów zapewnienie o możliwości dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

Wyjaśniła, że biorąc pod uwagę, listę takich osób i widząc gdzie, jest największe skoncentrowanie

oraz największy rozwój, PWiK bierze pod uwagę dany rejon przy planowanych budowach sieci

oraz czy, jest uregulowany stosunek formalnoprawny w stosunku do dróg. PWiK dość niechętnie

buduje sieci wodociągowe na terenach prywatnych. Warunkiem, jest ustanowienie służebności.

Radny  Jarosław Kowalewski  zapytał,  czy potrzeba rozbudowy zlewni, ponieważ wzrasta ilość

dowożonych nieczystości?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że mowa jest o budowie.
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Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy nie spełnia już wymogów?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że wcześniej takiego miejsca do zlewania ścieków dowożonych, nie było.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, jaka ilość ścieków jest przywożona w skali doby?  

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że nie potrafi odpowiedzieć.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, o kierunki rozwoju, czyli kierunek Słomowa i Bierzglinka,

czy spowodowane jest to dużą ilością wniosków?  

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała,  że  jeżeli  chodzi  o  Słomowo,  to  warunkiem otrzymania  dofinansowania  z  Unii

Europejskiej  jest,  aby dany rejon był  zlokalizowany na wsi oraz na dany rejon PWiK musiało

dysponować  prawomocnym  pozwoleniem  na  budowę.  Wyjaśniła,  że  te  dwa  warunki  spełnia

miejscowość  Słomowo.  natomiast  na  skanalizowanie  Bierzglinka,  który  jest  największą

miejscowością w Gminie Września,  PWiK zareagowało po dużej ilości wniosków.      

Radny  Jarosław  Kowalewski  powiedział,  że  ma  wrażenie,  że  stara  część  Bierzglinka  jest

zaniedbana. Zapytał, czy najpierw trzeba skanalizować nową część Bierzglinka? 

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że nie zgadza się z tym. Wyjaśniła, że Bierzglinek trzeba rozpatrywać w trzech

kategoriach. Pierwszą sprawa, są „rdzenni” mieszkańcy, drugi kierunek to nowo powstałe osiedle

przy ul. Klonowej oraz trzeci kierunek, jest w kierunku byłego gospodarstwa poprzez Wrześnicę w

kierunku Kaczanowa. W tych trzech płaszczyznach rozpatrywany jest Bierzglinek. Powiedziała, że

na  chwile  obecną  skanalizowana  jest  ul.  Klonowa,  są  w  trakcie  projektu  na  ul.  Lipową  i

sukcesywnie przechodzić w głąb wsi. PWiK dysponuje, już projektem budowlanym na działki przy

ul. Klonowej i równolegle chcą dołączyć ten rejon.   

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy szacunkowe koszty tych inwestycji opierają się już na

projektach, które, są stworzone?
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Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że ul. Azaliowa nie jest, jeszcze objęta projektem, jest to na razie w fazie projeku,

będzie dopiero zlecone opracowanie projektu, natomiast Bierzglinek ul. Lipowa oraz osiedle przy

ul. Klonowej dysponują już projektami. Wyjaśniła, że tam, gdzie nie ma projektu, są to szacunkowe

wartości PWiK.  

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że zapytał ponieważ są różne kwoty.

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

powiedziała, że wystarczy niewielka ilość zmiennych, takich jak np. na jakich głębokościach, na

jakich rodzajach dróg, czy będzie potrzebne odwadnianie, czy jest asfalt, czy nie. 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, o inwestycje w miejscowości Gozdowo?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że kwota w pierwszej tabeli odnosi się do całej inwestycji na przełomie trzech lat.

Radny  Stanisław Dominiczak  powiedział, że najpierw 50 tys zł a kolejne dwa lata po 100 tys

złotych.

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że  50 tys zł, przewidziane jest na projekt budowlany. 

Radny  Stanisław Dominiczak  zapytał, czy PWiK monitoruje na jakie działki, są wywożone, w

jakiej intensywności te działki, są poddawane nawożeniu, czy ktoś to kontroluje, przestrzega norm,

czy są wymagane oraz czy to nawożenie nie podlega w ograniczeniu produkcji jakichś roślin?  

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie jest to tematem punktu

obrad.  Wyjaśnił,  że  w  Polsce  prawie  wszyscy  we  wszystkich  Oczyszczalniach  Ścieków,

zagospodarowują w ten sposób osady, jest to naturalnym zjawiskiem, przy pracy oczyszczalni, że

po oczyszczeniu pozostaje  woda oraz coś  co nie  jest  wodą.  Szczegółowo regulują,  to  przepisy

ustawy, która pilnuje tego, aby firma która zajmuje się zagospodarowaniem miała  odpowiednie

zgody, zezwolenia. Są to firmy szczególnie pilnowane pod tym względem i muszą wykonywać, to

zgodnie z przepisami. Poinformował, że są miejsca, gdzie po dodaniu odpowiednich składników

aby nabierało innych składników niż są w samym osadzie. Są pakowane w woreczki i sprzedawane

w sklepach np. do podsypywania roślin lub kwiatów.
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Radny  Stanisław  Dominiczak  powiedział,  że  zapytał,  czy  jest  to  monitorowane  oraz  że  Pan

Burmistrz  słusznie  zauważył,  że  jest  to  traktowane  jako  nawóz.  Wyjaśnił,  że  na  Komisji

Bezpieczeństwa cały czas mówiono, że osady wywozi się do spalarni.

Tomasz Kałużny,  Burmistrz Miasta i  Gminy Września powiedział,  że  osady nigdy nie  były

wywożone do spalarni.  Wyjaśnił,  że kilkanaście lat  wstecz był taki pomysł,  aby można było je

unicestwić w postaci na bio-gaz w bio-gazowni, która potrafi zamienić osad na gaz. Koszt takiej

maszyny to ok. 100 mln złotych.     

Radny Bogumił Kwiatkowski  zapytał, czy z poprzedniego planu wykonano wszystkie zadania a

jeśli nie, to co było ewentualną przyczyną?

Karolina  Solecka,  kierownik  działu  Techniczno-Inwestycyjnego  w  PWiK  Września

odpowiedziała, że nie przytoczy, czy jakowaś inwestycja pozostała niewykonana, jeżeli nie, to jest

ona przekazana do realizacji w roku kolejnym. Powiedziała, że może tę informacje sprawdzić.

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  radny  Bogdan  Nowak podziękował  Pani  Karolinie

Soleckiej,  kierownik działu Techniczno-Inwestycyjnego w PWiK Września  za wyczerpujące,

merytoryczne i konkretne odpowiedzi.     

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,

2  głosami  „wstrzymującymi  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:

„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

na lata 2021-2023”.

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

„wstrzymującym się”,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  „Wieloletniego

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-

2023”.

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

„wstrzymującym się”,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  „Wieloletniego

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-

2023”.
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Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  7  radnych,  5  głosami  „za”,  0

głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie:  „Wieloletniego planu rozwoju  i  modernizacji  urządzeń wodociągowych i  urządzeń

kanalizacyjnych na lata 2021-2023”.

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  radny  Bogdan  Nowak  ogłosił  10  minutową  przerwę  w

obradach komisji. 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak  wznowił obrady komisji. 

Radny Robert Smodlibowski opuścił posiedzenie wspólnych komisji.

12)  Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w

sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/147/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 maja 2020 r. w

sprawie wyznaczenia aglomeracji Września.

Radny Damian  Staniszewski  zapytał,  dlaczego  w załączniku  w tabeli  nr  11,  nie  ma  zakładu

Volkswagena, czy wiadomo dlaczego się tam nie znalazł?

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

sprawdzone,  ponieważ,  są  to  zakłady i  ścieki  przemysłowe odprowadzane są do kanalizacji  do

której podłączony jest  Volkswagen.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy załącznik mapowy oraz mapa WIK to są materiały do

tej uchwały, poglądowo, jest to porównywalne do tego co było wcześniej, ponieważ są takie same?

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

nic się nie zmieniło.   

Radny Bogumił  Kwiatkowski  zapytał,  czy mapa WIK dotyczyła wcześniejszej  uchwały,  którą

Rada podejmowała?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.
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Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czym Gmina kieruje się lub wyznacza zakres podnoszenia

aglomeracji?

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

omówić wszystkie szczegóły, jest to w wyznaczonej aglomeracji skomplikowane, dlatego że bada

się  sieć  istniejącą  i  potencjalną,  liczbę  mieszkańców,  liczbę  mieszkańców  przebywających

tymczasowo  w  hotelach,  itp.  oraz  konsultacje.  Jest,  to  skomplikowany  proces.  Uchwała  nie

wyznacza aglomeracji na nowo, została wyznaczona w roku ubiegłym. Wykonywana, jest  tylko

jedna zmiana,  zostaje przeniesione z uzasadnienia część opisowa do załącznika nr 2, zgodnie z

wytycznymi  Wód  Polskich.  Uchwała,  jest  potrzebna  do  możliwości  pozyskiwania  środków

zewnętrznych, dotacji na rozbudowę kanalizacji.             

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,

1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany

Uchwały  nr  XIV/147/2020  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  z  dnia  18  maja  2020  r.  w  sprawie

wyznaczenia aglomeracji Września.

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

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały

nr  XIV/147/2020  Rady Miejskiej  we Wrześni  z  dnia  18  maja  2020 r.  w sprawie  wyznaczenia

aglomeracji Września.

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

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały

nr  XIV/147/2020  Rady Miejskiej  we Wrześni  z  dnia  18  maja  2020 r.  w sprawie  wyznaczenia

aglomeracji Września.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  6  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/147/2020 Rady

Miejskiej we Wrześni z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Września.

13) Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział,  że  projekt

uchwały w sprawie:  przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy

Września  na  lata  2021-2024” omówi  autor  projektu  Pan  Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor

Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.
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Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Opieki  nad

Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2021-2024”.

Radny Damian Staniszewski  zapytał, o współprace Gminy Września z rożnymi podmiotami, co

autor i projektodawca mieli na myśli oraz o jakie podmioty chodzi? 

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni  odpowiedział, że współpraca Gminy z różnymi jednostkami odnośnie opieki zabytków,

jest  na  podstawie   ustawy  o  ochronie  i  opiece  nad  zabytkami.  Działania,  są  zaplanowane  na

najbliższe 4 lata. Nie wskazuje się z jakimi podmiotami będzie się współpracować, ponieważ co

roku  Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  ogłasza  otwarte  konkursy  na  realizacje  działań  w

zakresie  Ochrony  i  Kultury  Dziedzictwa  Narodowego,  są  konkursy  ogłaszane  do  których

przystępują różne organizacje, dlatego nie określa się, jakie organizacje będą współpracować.

Radny Damian Staniszewski  zapytał,  czy Gmina zamierza w tym wypadku współpracować ze

społecznymi opiekunami zabytków?         

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni odpowiedział, że Gmina współpracuje z podmiotami, które wyrażają chęć i zgłoszą się do

konkursu.  Jeżeli,  chodzi  o  pozakonkursowe działalności,  które  wynikną w trakcie  programu,  a

których nie dało się zaplanować, zrozumiałym jest, że Gmina, zawsze jest otwartym podmiotem na

tego typu działania.

Radny  Damian  Staniszewski  powiedział,  że  ma  nadzieje,  że  tak  będzie  jak  powiedział  Pan

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni i współpraca ze społecznymi opiekunami będzie. Zapytał, czy nie warto by było uzupełnić

zestawienie o dwa pomniki przyrody, czyli Dąb szypułkowy Stefan przy Starostwie Powiatowym

oraz  głazu narzutowego w Parku im. Józefa Piłsudskiego?  

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że program opiera

się na bazie prowadzonej przez  Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, w której wymienione w

treści  programu  pomniki  przyrody  mają  prawny  status  pomników  przyrody.  Wyjaśnił,  że  nie

uzasadnionym  jest  to,  aby  wpisywać  do  jakiegokolwiek  programu  w  strategii,  czy  innego

dokumentu uchwalanego przez Radnych, ponieważ takich drzew, bądź innych elementów przyrody,

które pomnikami przyrody mogłyby być. Gmina opiera się, wyłącznie na statusie prawnym, który
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jest uwidoczniony w bazie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i dopóki jakieś drzewo lub

inny element przyrodniczy nie znajdzie się w tej bazie, to nie jest formalnie pomnikiem przyrody.

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni powiedział, że pomniki przyrody i obszary chronionego krajobrazu podlegają pod ustawę

o ochronie przyrody, nie podlegają pod ustawę opieki nad zabytkami. Wyjaśnił, że w Gminnym

Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września, zostały połączone te dwie pozycje,

jako element obrazujący, ilustrujący w szerszym kontekście to, co znajduje się na terenie Gminy.

Nie jest to obowiązkowe, jeżeli chodzi o Gminy Program Opieki nad Zabytkami i tym samym nie

podlega  od  strony  prawnej,  uzgodnieniu  i  opiniowaniu  przez  Wojewódzkiego  Konserwatora

Zabytków. Jest to pogląd, jak wygląda dziedzictwo zarówno kulturowe jak i przyrodnicze na terenie

Gminy  Września.  Poinformował,  że  Gmina  przyjęła  na  koniec  sierpnia  2020  roku  decyzje,  że

będzie zakańczać tylko to, co widnieje na stronie centralnego rejestru ochrony form przyrody. 

Radny Damian Staniszewski  ad vocem do wypowiedzi  Karola Nowaka, zastępcy Burmistrza

Miasta  i  Gminy  Września powiedział,  że  przy  eksporcie  danych  z  centralnego  rejestru  form

ochrony przyrody do excela, to właśnie wchodzi te osiem wątków przyrody, więc one gdzieś tam

są.  

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni  powiedział, że sprawdzał stan na dzień 20 sierpnia 2020 roku, kiedy dokonywał stanu

prawnego, wówczas przy eksportacji pliku w excelu, tej informacji nie było, pojawiła się dopiero

parę tygodni temu.  

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał,  na  jakim  etapie  jest  przyjmowanie  obecnej  Gminnej

Ewidencji Zabytków o której mowa w programie, jak to wygląda?

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni  powiedział,  że  w  roku  ubiegłym,  Burmistrz  Wrześni  wydał  zarządzenie  o  przyjęciu

Gminnej Ewidencji  Zabytków, która jest  w jego kompetencji.  Jest  tam spora pozycja obiektów,

które  znajdują  się  na  terenie  Gminy  Września  i  podlegają  pod  ochronę  z  Gminnej  Ewidencji.

Zgodnie ze wskazaniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wskazał

kolejne  obiekty  do dopisania  i  w roku ubiegłym została  sporządzona kolejna  karta  testowa do

kolejnych  240  obiektów.  Karty,  opiniowane,  są  przez  Konserwatora.  Poinformował,  że  od  19

października 2019 roku, obowiązują nowe przepisy odnośnie prowadzenia rejestru zabytków w

Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  które  rozszerzają  ten  proces  wprowadzania  Gminnej  Ewidencji
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Zabytków.  Karty  zostały  pozytywnie  zaopiniowane  przez  Wielkopolskiego  Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków. Powiedział, że do każdego obiektu, który zostanie wpisany na listę, musi

zostać wykonana procedura administracyjna, gdzie informuje się poszczególnych właścicieli danej

nieruchomości i w terminie 14 dni musi być ogłoszone na Biuletynie Informacji Publicznej, że taka

karta  będzie  wpisana  do  Gminnej  Ewidencji  Zabytków  i  po  przeprowadzeniu  całego  procesu,

Burmistrz będzie mógł wydać Zarządzenie.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy udało się już wysłać jakieś informacje, czy na razie jest

to  przygotowywane, czy Gmina jest przed tym etapem, czy już realizuje ten plan?

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni odpowiedział, że jest na etapie rozeznania właścicieli poszczególnych posesji.                  

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

dla Miasta i Gminy Września na lata 2021-2024”.

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy

Września na lata 2021-2024”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały w sprawie:  przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy

Września na lata 2021-2024”.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  6  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przyjęcia „Gminnego Programu Opieki

nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2021-2024”.

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  radny  Bogdan  Nowak  podziękował  Panu  Sebastianowi

Mazurkiewiczowi, dyrektorowi Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni za

omówienie projektu i wyczerpujące odpowiedzi.
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14) Radny Damian Staniszewski omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/

444/2010  Rady Miejskiej  we Wrześni  z  dnia  16  września  2010 r.  w sprawie  trybu  pracy  nad

projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września.

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział,  że  projekt  uchwały ma

znaczenie  także  dla  prac  nad  budżetem  i  projektem  budżetu,  który  zgodnie  z  ustawą,  musi

przygotować Burmistrz, więc zabiera głos. Przepisy dotyczące opiniowania, tworzenia budżetu są

wpisane w ustawie o finansach publicznych. Wyjaśnił, że uchwała obowiązuje od 2010 roku i nigdy

nikomu nie przeszkadzała w debacie, w dyskusji, w zgłaszaniu wniosków w debatowaniu. Radny w

absurdalny, niezrozumiały sposób interpretuje te zapisy. Podczas sesji budżetowej 17 grudnia 2020

roku Pan Radny oraz Radny Kornel Tomczak nie uznawali oczywistych zapisów na temat, co jest,

autopoprawką a co radnych poprawką, która podczas sesji budżetowej, nie miała prawa być już

omawiana, dyskutowana, tym bardziej głosowana. Ustawodawca, po to wymyślił ustawę i opisał

procedurę  ustalania  budżetu  aby  działo  się  to  w  taki  sposób,  aby  poprawki  proponowane  do

budżetu, były zaopiniowane przez Komisje Rady i jeśli jedna z nich zaakceptowała by którąkolwiek

poprawkę, to po to jest  czas tydzień lub dwa tygodnie od posiedzenia komisji,  żeby Burmistrz

zgodził  się  lub  nie  z  proponowaną  poprawką,  poszukać  w  budżecie  zmian,  które  umożliwią

dokonanie  takich  poprawek.  Wyjaśnił,  że  autopoprawka,  jest  poprawką  autora  projektu,  czyli

Burmistrza, co wynika z ustawy. Zostało tak to stworzone, aby podczas sesji budżetowej nie istniała

możliwość, aby zmieniać projekt budżetu, ponieważ sprzeczne, jest to z logiką, istotą sprawy  a w

szczególności z ustawą o finansach publicznych. Uważa, że dotychczasowe obowiązujące zasady są

dobre.                            

Radny  Kornel  Tomczak powiedział,  że  apeluje  o to,  aby dyskutować nad projektem złożonej

uchwały,  który  nie  dotyczy  kwestii  autopoprawek,  nad  którymi  dyskutowano  podczas  sesji  17

grudnia 2020 roku. Wyjaśnił, że uchwała jest potrzebna, ponieważ zwiększa transparentność, gdyż

na podstawie analizy budżetu będzie wiadomo jakie zadania budżetowe do niego trafią, jest rozbicie

na paragrafy. Są to szczegóły, które pozwalają widzieć, jakie dokładnie zadania budżetowe będą

realizowane,  jakie  kwestie  w Gminie  będą  szczególnie  istotne.  Poinformował,  że  w sąsiednich

Gminach takie rozwiązania są. Powiedział, że Rada głosuje nad budżetem, która jest najważniejszą

rzeczą, jaką Rada może w ciągu roku podjąć. Wyjaśnił, że ta zmiana wymaga wprowadzić taką, a

nie inną poprawkę w tej uchwale.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że taka dyskusja ma miejsce

najczęściej tydzień lub dwa tygodnie podczas dyskusji wielogodzinnej nad budżetem. Wyjaśnił, że

jeśli  chodzi  o  łuk  z  klasyfikacją,  to  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej  (BIP)  we
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wszystkich Gminach w Polsce, publikowany jest z taką dokładnością, co kwartał dokument, który

nazywa się, Sprawozdanie RB 27 i 28. Opublikowany, jest jawnie i można go obejrzeć. Dla każdej

gminy, ten dokument z dokładnością co do paragrafu jest opisany i znany jest od kilkudziesięciu lat

oraz zamieszczany jest na stronie internetowej Gminy, tak jak w każdej innej Gminie, ponieważ jest

to wymóg prawny.    

Radny Kornel Tomczak powiedział, że Pan Burmistrz słusznie zauważył, że takie zestawienie, jest

publikowane,  tylko rozmowa,  jest  nad projektem budżetowym, gdzie Radni chcieliby wiedzieć,

jakie są tam zadania a nie jakie są realizowane lub zostały zrealizowane. Tego dotyczy projekt

budżetu. 

Radny  Damian  Staniszewski powiedział,  że  ta  uchwał  miała  dwie  racje,  czyli  zmniejszenie

transparentności, jeśli chodzi o paragrafy, aby radni podejmując uchwałę, wiedzieli na co dokładnie,

te  wydatki  są  przeznaczone  oraz  kwestii  wyjaśnienia,  aby  w  przyszłości  nie  powstawały

wątpliwości prawne dotyczące, jak ma przebiegać sesja budżetowa. W sesji budżetowej biorą udział

wszyscy  radni  a  nie  poszczególne  komisje,  które  opiniują  budżet,  stąd  warto,  aby  jedni  radni

wysłuchali drugich radnych, ponieważ  niekoniecznie muszą brać udział w pracach komisji. Stąd

jest zasadne, aby ta debata w taki sposób się odbyła. W wielu samorządach, ta debata budżetowa się

odbyła, w Sejmie, również można się wypowiedzieć. W Gminie Września, ten problem powstał

dopiero w ubiegłym roku,  stąd  konieczne jest  wyjaśnienie tej  sprawy.  Wyjaśnił,  że  uchwała ta

dotyczy debaty budżetowej a nie składania poprawki do budżetu, które zgodnie z uchwałą z 2010

roku zostają na swoim miejscu, czyli podczas komisji.      

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  radny  Bogdan  Nowak powiedział,  że  nie  zgadza  się  ze

sugestią,  że  radni nie  mają możliwości wysłuchania opinii  innych radnych, dlatego posiedzenie

związane z budżetem, jest posiedzeniem wspólnym, wszystkich komisji aby wszyscy radni mogli

wziąć udział. 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jedynymi osobami, które

nie rozumiały zapisków, byli radny Damian Staniszewski i radny Kornel Tomczak, ponieważ reszta

radnych rozumiała, jakie są zapisy, że w punkcie pt: „głosowanie nad autopoprawką”, to jest mowa

o autopoprawce zgłaszane przez Burmistrza, która dotyczyła tego, że RIO zwróciło Gminie uwagę

na jakiś szczegół, dlatego zostało wniesione to jako autopoprawka.   

Radny  Stanisław  Dominiczak zapytał,  czy  przedłożony  projekt  uchwały,  uzyskał,  pozytywną

opinię Radcy Prawnego? 
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Radny Damian Staniszewski powiedział, że tak, uzyskał. 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czyli nie ma żadnej sprzeczności?

Radny Damian Staniszewski odpowiedział, że nie.

Radny Kornel Tomczak zaapelował do Przewodniczącego Komisji Edukacji radnego Bogdana

Nowaka  o konsekwencje, podczas obecnego posiedzenia komisji oraz innych posiedzeń komisji

czy sesji, że Przewodniczący zwraca często uwagę o to, aby wypowiadać się na temat. Poprosił

Pana Przewodniczącego o konsekwencje, aby dyscyplinować rozmówców, bez względu, czy jest to

Radny,  czy  Pan  Burmistrz.  Rozmowy,  które  dotyczą  tego  punktu  dotyczą  tej  uchwały  a

wspomnienia z sesji z 17 grudnia 2020 r. nie dotyczą tego punktu.                                               

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odpowiedział, że dotyczą. 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to właśnie radny Damian

Staniszewski powoływał się, że jest niejasność na sesji 17 grudnia 2020 roku.   

Radny Kornel Tomczak poprosił, aby dyscyplinować rozmówców, którzy przerywają wypowiedz

osoby,  która  aktualnie  wypowiada  się,  ma  to  miejsce  któryś  raz  a  Pan  Przewodniczący  nie

interweniuje. 

Przewodniczący Komisji  Edukacji  radny Bogdan Nowak  odpowiedział,  że  podejmuje  próby

interweniowania, a nie wszyscy są zdyscyplinowani pod tym względem.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że projekt uchwały ma działać na przyszłość a nie na 17

grudnia 2020 roku.  

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że uchwała w żaden sposób nie ma na celu negowania

przygotowywanych  materiałów,  tylko  tego,  że  radny  Grzegorz  Dobrosielski  nie  jest  członkiem

żadnej komisji i niestety nie może zabrać głosu, kiedy jest sesja i wypowiedzieć się na ten temat.

Wyjaśnił, że powinno się współpracować. W 2021 roku po raz pierwszy nie pozwolono debatować i

dyskutować  nad  projektem  budżetu  na  sesji.  W  ubiegłych  latach  nie  było  z  tym  problemu.

Poinformował,  że Radca Prawny,  nie  wniósł  uwag do tego projektu,  jest  to  zgodne z  prawem.

Uważa,  że  nie  ma  przeszkód,  aby  ją  podjąć,  chyba  że  przy  następnej  debacie  nad  projektem
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budżetu,  zostanie  zapisany  punkt  pt:  „dyskusja  nad  projektem budżetu,  autopoprawkami”,  aby

można było się wypowiedzieć.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w obecnie obowiązującej

uchwale w § 8 pkt 5f zapisano „dyskusję nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej i

ich  przegłosowanie”, jest taki punkt zapisany i nic pan Przewodniczący nie musi zapisywać.  

Radny Maciej Baranowski powiedział, że uczestniczył w tworzeniu i dyskusjach nad budżetem

wiele razy. Wyjaśnił, że nigdy nie zdarzyło się tak, żeby na podstawie uchwały z 2010 roku, nie

można było procedować budżetu zgodnie z prawem, po prostu się to działo. Projektodawca radny

Damian Staniszewski wywołał i uzasadnił projekt uchwały do którego odniósł się Burmistrz, jako

projektodawca budżetu. Skierował swoją wypowiedz do wszystkich obecnych, że dalsze wywody i

wzajemne uszczypliwości są nie na miejscu.        

Radny  Kornel Tomczak  odniósł się do słów radnego Macieja Baranowskiego i nie uważa, aby

projekt uchwały na temat trybu uchwalania projektu budżetu, był sprawą prywatną, powinno być to

roztrząsane, ponieważ dotyczy to Gminy. Wyjaśnił, że powinna być umożliwiona mieszkańcom i

radnym szczegółowa wiedza, co jest planowane w Gminie Września.   

Radny  Damian Staniszewski  podziękował radnemu Maciejowi Baranowskiemu za wypowiedz.

Powiedział,  że  poprzednie  procedowanie  budżetu  i  to  które,  jest  proponowane,  jest  zgodne  z

prawem, ponieważ ma pozytywną opinie Radcy Prawnego. Poinformował, że pamięta, jak na jednej

z sesji radny Maciej Baranowski zwrócił się do Pani Skarbnik o więcej szczegółów. Wyjaśnił, że ta

uchwała wychodzi naprzeciw między innymi, oczekiwaniu, aby te szczegóły się znalazły.  

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  3  głosami  „za”,  4  głosami

„przeciw”,  0  głosów  „wstrzymujących  się”,  negatywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w

sprawie:  zmiany uchwały nr XXXIII/444/2010 Rady Miejskiej  we Wrześni z dnia 16 września

2010 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września.

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

„wstrzymujących się”, negatywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały

nr XXXIII/444/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010 r. w sprawie trybu pracy

nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września.

                                                                         45



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

„wstrzymujących się”, negatywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały

nr XXXIII/444/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010 r. w sprawie trybu pracy

nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  6  radnych,  2  głosami „za”,  4

głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/444/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września

2010 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września.

Pkt 4

Radny Bogumił  Kwiatkowski  powiedział,  że  posiedzenie dotyczące przedstawienia propozycji

inwestycyjnej, dotyczącej Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na lata 2013-2020 oraz wyboru

trzech projektów, które Gmina zgłosi w konkursie o dofinansowanie Pięknieje Wielkopolska Wieś,

odbyło się 24 stycznia 2019 roku, nie było żadnego innego posiedzenia i debatowania nad innymi

wnioskami oraz wyborem. Zapytał, kto dokonał tego wyboru i na jakiej podstawie? 

Druga kwestia, to aby nie sugerować, że proponowano mu spotkanie, posiedzenia Komisji Rozwoju

Wsi  kiedykolwiek,  ponieważ  29  czerwca  debatowano  nad  tematem  absolutorium  a  następne

spotkanie, odbyło się 1 grudnia. Powiedział, że wielokrotnie pytał, co z wykonaniem uchwały Rady

Miejskiej dotyczącej planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. Wyjaśnił, że opuścił ostatnie

posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej,  ponieważ  nie  doszedł  do  porozumienia  z  Zastępcą

Przewodniczącego radnym Radosławem Garbarkiem w kwestii porządku obrad.  

Pkt 5

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

godz. 11:04 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 47 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze

Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
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                                                                                              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

                                                                         47


