Protokół z posiedzenia
Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 5.12.2016 r., godz. 12:00
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie wszystkich gości.
2. Otwarcie posiedzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu KF-BiRG z dnia 21.11.2016 r.
6. Opiniowanie wniosków komisji stałych do budżetu na rok 2017 oraz wydanie opinii dotyczącej projektu
budżetu na 2017 r.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego D. Matysiak otworzył posiedzenie
Komisji w dniu 05.12.2016 r. o godz. 12:00, witając członków Komisji oraz zgromadzone osoby. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności - 6 członków komisji obecnych.
W trakcie posiedzenia dotarł radny W. Korytowski. W posiedzeniu uczestniczyli również: z-ca Wójta M. Buliński,
Skarbnik M. Wojtaszewska, radni: U. Ćwiertnia, R. Tasarz, K. Pilas i Z. Hącia, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy
Las - Wschód A. Ankiewicz, sołtys wsi Golęczewo P. Majkowski, kierownik Referatu Komunalnego J. Radomska,
kierownik Referatu Budowlano - Inwestycyjnego A. Szczęsna oraz mieszkańcy Gminy.
Ad. 4.
Komisja jednogłośnie, sześcioma głosami za, przyjęła porządek posiedzenia.
Ad. 5.
Brak uwag do projektu protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 21.11.2016 r. Komisja jednogłośnie, sześcioma głosami
za, przyjęła powyższy protokół (bez radnego W. Korytowskiego).
Ad. 6.
Opiniowanie wniosków komisji stałych do budżetu na rok 2017 oraz wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu na
2017 r.
Przystąpiono do omawiania wniosków poszczególnych komisji stałych:
KOMISJA SPOŁECZNA
Przewodniczący Komisji D. Matysiak odczytał opinię KS odnośnie projektu budżetu na 2017 r., która zawierała jeden
wniosek – zwiększenie planu finansowego dla CKiBP o kwotę 200 tys. zł (wyrównanie do kwoty z roku bieżącego).
Pokrycie miałoby nastąpić z rezerwy budżetowej na rok 2017. Pani Skarbnik zaznaczyła, że rezerwa na przyszły rok
wynosi 175 tys. zł. Poinformowała również, że CKiBP oprócz otrzymywanej dotacji wypracowuje również własne
środki. W 2014 r. Centrum Kultury nie wykorzystało kwoty 200 tys. zł, a w 2015 r. kwoty 300 tys. zł. Stąd nastąpiło
umniejszenie w budżecie na 2017 r. Oprócz dotacji przekazywana jest również kwota ok. 300 tys. zł na utrzymanie
budynku. Radny K. Pilas zaznaczył, że aby CKiBP utrzymało swoją działalność na dotychczasowym poziomie,
niezbędne jest zwiekszenie tej kwoty.
Głosowanie wniosku: 4 za, 2 głosy wstrzymujące.
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Przewodniczący Komisji D. Matysiak odczytał opinię KBiPP odnośnie projektu budżetu na 2017 r.
Omówienie i głosowanie poszczególnych wniosków Komisji:
1. Budowa pieszo jezdni na skrzyżowaniu ulic Obornickiej, Sucholeskiej i Bogusławskiego – koncepcja z
kosztorysem (koszt: 100 tys. zł, realizacja zadania w 2018 r.).
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Zmieniono nazwę zadania na „Budowa kładki nad skrzyżowaniem ulic Obornickiej, Sucholeskiej i
Bogusławskiego – koncepcja z kosztorysem (koszt: 100 tys. zł, realizacja zadania w 2018 r.).
Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
Dofinansowanie płatnych patroli Policji w Suchym Lesie (60 tys. zł, bez dedykowania środków).
Dyskutowano nad kwestią braku określenia przeznaczenia środków. Radny R. Tasarz zaznaczył, że jest to
zgodne z prośbą Komendanta Policji, który sam zadysponuje środkami. Przewodniczący Komisji zasugerował
wpisanie patroli na terenach ogólnodostępnych, a nie na poligonie, gdzie jego zdaniem Policja jest często
widywana. Przewodnicząca Zarządu os. Suchy Las – Wschód A. Ankiewicz zawnioskowała o patrole nocne,
zgodnie z sugestiami mieszkańców. Radny P. Tyrka stwierdził, że Rada powinna mieć wpływa na
przeznaczenie środków nie tylko na kontrole prewencyjne, ale i na kontrole ruchu drogowego. Radny P.
Tyrka zawnioskował o przeznaczenie 20 tys. zł na patrole drogowe i 30 tys. zł na patrole prewencyjne. Wójt
M. Buliński zaznaczył, że z Komendantem Wojewódzkim Policji zawarta zostanie umowa, w której można
zawrzeć takie postanowienia. Radny P. Tyrka wycofał więc złożony wniosek.
Głosowanie: 5 za (radna M. Salwa-Haibach nieobecna w trakcie głosowania).
Budowa ronda w Złotnikach na skrzyżowaniu ulicy Obornickiej i Łagiewnickiej – projekt (koszt 40 tys. zł)
oraz realizacja w 2018 r. (koszt ok. 2 mln 500 tys. zł).
Dyskutowano nad zasadnością takiego rozwiązania. Zdaniem Wójta w miejscach, gdzie istnieje sygnalizacja
świetlna nie wprowadza się dodatkowych rozwiązań; brakować będzie tam również bezpiecznego przejścia
dla pieszych. Radny M. Przybylski zaznaczył, że obok skrzyżowania wkrótce mieszkać będzie ok. 2 tys. ludzi.
Zdaniem radnego jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie ze złą synchronizacją świateł.
Głosowanie: 4 głosy za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
Budowa ronda w Chludowie na skrzyżowaniu ulic Kościelna, Polna Biedruszczana, Chojnicka, Zapłocie –
projekt (koszt 30 tys. zł), realizacja w 2018 r. (koszt ok. 2 mln zł).
Radna A. Targońska zaproponowała zmianę nazwy zadania na „Projekt reorganizacji ruchu w Chludowie na
skrzyżowaniu ulic Kościelna, Polna, Biedruszczana, Chojnicka, Zapłocie – projekt (koszt 30 tys. zł), realizacja w
2018 r. (koszt ok. 2 mln zł). Dyskutowano nad sensownością takiej zmiany. Zdaniem radnego P. Tyrki nie ma
potrzeby wprowadzania takiego rozwiązania. Radny Z. Hącia zaznaczył, że sprawa ta wypłynęła na zebraniu
wiejskim, wniosków pisemnych nie złożono jednak w tej sprawie.
Glosowanie za pierwotnym wnioskiem Komisji: 2 głosy za, 2 głosy przeciw, 2 osoby wstrzymały się od
głosowania.
Radny M. Przybylski zawnioskował o powtórne głosowanie. Głosowanie wniosku radnego: 6 za, jednogłośnie
Głosowanie powtórne: 3 głosy za, 3 osoby wstrzymały się od głosowania.
Wniosek radnej A. Targońskiej nie był głosowany.
Dofinansowanie konkursu dla uczniów szkół podstawowych w gminie „Bezpieczne wakacje 2017” o kwotę
5 tys. zł.
Głosowanie: 6 głosów za, jednogłośnie.
Budowa sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości na ulicy Lipowej w Złotkowie projekt i realizacja
(koszt 75 tys. zł).
Głosowanie: 4 głosy za, 2 głosy wstrzymujące.
Budowa systemu monitoringu gminnego wg. projektu – I etap w 2017 r. (koszt 365 tys. zł), w 2018 r. II etap
(koszt ok. 350 tys. zł).
Głosowanie: 5 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

KOMISJA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Przewodniczący Komisji D. Matysiak odczytał opinię KKiOŚ odnośnie projektu budżetu na 2017 r. Szczegółowych
objaśnień odnośnie wniosków Komisji udzieliła Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska.
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Radny M. Przybylski zaznaczył, że konieczność podawania źródła finansowania przez komisje nie powinna
mieć miejsca. Może zdarzyć się sytuacja, że dwie komisje wskażą to samo źródło finansowania. Radny wyraził
nadzieję, że jest to ostatni rok z takimi wymaganiami.
Omówienie i głosowanie poszczególnych wniosków Komisji:
1. Pozostałe zadania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska 10 tys. zł. Źródło finansowania:
RK/2017/0013 Suchy Las – montaż skrzyni dla drzew – od strony ul. Szkolnej 13 tys. zł.
Radna A. Targońska zaznaczyła, że Referat Ochrony Środowiska nie zaplanował w ogóle budżetu na edukację
mieszkańców, stąd połowa kwoty zostaje przeznaczona na akcję antysmogową, a połowa na cele
wyznaczone przez ROŚ.
Głosowanie: 5 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
2. Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki niskiej emisji 10 tys. zł. Źródło finansowania: PG/2017/0003
Organizacja Święta Peru.
Głosowanie: 6 głosów za, jednogłośnie.
3. Odmalowanie elewacji świetlicy w Złotkowie 8 tys. zł. Źródło finansowania: RK/WPF/2015/0001
zagospodarowanie terenu – park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie.
Głosowanie: 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
4. Doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie w urządzenia zabawowe dla dzieci
starszych 10 tys. zł. Źródło finansowania: RK/WPF/2015/0001 zagospodarowanie terenu – park oraz
zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie.
Radny R. Tasarz stwierdził, że zadnia takie powinny być realizowane w ramach zadań lokalnych. Na pytanie
radnego M. Przybylskiego o źródło finansowania nawierzchni pod placem zabaw w miejscowości Suchy LasWschód, p. A. Ankiewicz poinformowała, że zadanie wykonane zostało właśnie ze środków zadania
lokalnego.
Głosowanie: 4 głosy za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący.
5. RK/2016/0023 os. Biedrusko – oświetlenie i ogrodzenie boisk oraz wypoziomowanie nawierzchni 100 tys.
zł. Zmiana nazwy zadania i kwoty. Źródło finansowania: Promocja gospodarcza gminy.
W trakcie dyskusji ustalono wpisanie do budżetu kwoty większej o 15 tys. zł i zmianę nazwy zadania.
Głosowanie: 6 głosów za, jednogłośnie.
6. Usunięcie zadania RK/2017/0013 montaż skrzyni dla drzew od strony ul. Szkolnej 13 tys. zł.
Głosowanie: 6 głosów za, jednogłośnie.
KOMISJA REWIZYJNA
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu bez zastrzeżeń.
Przewodniczący Komisji zawnioskował o przerwę. Głosowanie w sprawie wniosku: 6 za, jednogłośnie.
Po wznowieniu posiedzenia dyskutowano nad wnioskami o zwiększenie budżetu dla Społecznej Straży
Rybackiej o 4 tys. zł oraz dla Koła Wędkarskiego Delfin o 15 tys. zł. Dyskutowano nad koniecznością zarybienia wód
odzyskanych przez Chludowo. Wójt zaznaczył, że w budżecie jest już kwota 16 tys. zł przeznaczona na ten cel.
Zdaniem Przewodniczącego Komisji, zadania w budżecie powinny być dokładnie opisywane, z podaniem konkretnego
celu i kwot. Wójt zaznaczył, że zarybianie odbywa się na wniosek kół.
Głosowanie za zwiększeniem kwoty o 15 tys. zł dla Koła Delfin: 4 głosy za, 2 głosy wstrzymujące.
Głosowanie nad wnioskiem o dodanie 4 tys. zł na umundurowanie strażników Społecznej Straży Rybackiej: 6 za,
jednogłośnie.
Następnie wnioski odnośnie zmian w projekcie WPF na lata 2017-2029 złożył radny M. Przybylski.
1. Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Golęczewo,
Chludowo) - Radny M. Przybylski wyjaśnił, że wkład własny w węzeł Złotnicki to 900 tys. zł. Gmina będzie
uczestniczyć w konkursie o dofinansowanie Golęczewa i Chludowa. Tam wkład również wynosi 900 tys. zł. Łączny
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wkład to 1 mln 800 tys. zł. Realizacja projektu z budżetu wyniesie ok. 100-150 tys. zł. Kwota z 2016 r. przejdzie na rok
2017 i łącznie będą 2 mln. zł. Radny poinformował, że środki unijne na węzeł w Złotnikach gmina otrzyma. Wójt
potwierdził informację o dofinansowaniu, zaznaczając, że pieniądze zapisane w budżecie są konieczne do podpisania
umowy. Najpierw nastąpi realizacja zadania, a później zostaną przekazane środki. Radny M. Przybylski zasugerował,
by Wójt w autopoprawkach uzasadnił konieczność takich zapisów oraz przedstawił stosowne dokumenty. Pani
Skarbnik potwierdziła wypowiedź Wójta zaznaczając, że w budżecie muszą być wpisane 100% środki - wkład własny i
środki unijne. Nie można umniejszać wartości zapisanych w WPF-ie i przeznaczać ich na inny cel. Na pytanie radnego
M. Przybylskiego o to, czy przeniesienie 1 mln 500 tys. zł na rok 2018 byłoby prawidłowe, p. Skarbnik uściśliła, że
umowa opiewa na 6 mln 150 tys. zł i nie ma możliwości takich przesunięć. Radny M. Przybylski zaproponował
poparcie wniosku z zastrzeżeniem, że wartości można zweryfikować po przedstawieniu umowy. Głosowanie w
sprawie wniosku: 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące.
2. Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa - Radny M.
Przybylski zaznaczył, że inwestycja miała być realizowana w roku 2017. Została jednak przesunięta na lata 2020-2021.
Dodał również, że nie ma w gminie miejscowości, która byłaby poddana takiej urbanizacji jak Złotniki. Za kilka lata
liczba ludności wzrośnie w Złotnikach o 4-4,5 tys. osób (osiedle Begiera, inwestycja firmy Dator, Villa Sucholeska).
Mieszkańcy liczyli na poprawę jakości życia. Radny odnosi wrażenie, że Wójt oczekuje akceptacji mieszkańców, co do
realizacji wszystkich zamierzeń, nie dając nic w zamian - ani 1m² drogi czy kanalizacji. Radny dodał również, że nie ma
zgody na takie działania z Jego strony, ze strony mieszkańców i Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Radny
zaproponował utrzymanie inwestycji Złotniki III poprzez umniejszenie kwoty w roku 2017 do 1 mln. 500 tys. zł i
przeniesienie reszty na rok 2018. Pani A. Szczęsna poinformowała, że gmina może otrzymać pieniądze z Aquanetu z
przeznaczeniem na skanalizowanie Złotnik. Radny M. Przybylski zaznaczył, że kwestia dotacji jest iluzoryczna. Wójt
dodał, że nie zgadza się ze stwierdzeniem radnego o tym, że nic nie dzieje się w Złotnikach. Przypomniał o realizacji
ul. Dworcowej. Głosowanie: 4 za, 3 głosy wstrzymujące.
3. Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, ul. Graniczna, ul. Prosta, ul. Miła, ul. Działkowa, ul. Żukowa, ul. Cicha .
Radny M. Przybylski zaproponował przyspieszenie inwestycji o jeden rok ze względu na bardzo częste podtopienia w
okolicy ulic Jelonkowej, Prostej oraz Żukowej. Jednocześnie zaproponował zwiększenie na to zadanie w 2017 r. kwoty
o 1,5 mln. zł. Głosowanie: 7 za, jednogłośnie.
4. Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym wykonanie chodnika wzdłuż ul.
Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul.
Borówkowej - Radny M. Przybylski zaproponował przesunięcie 300 tys. zł z roku 2017 na 2018. Zaznaczył również, że
przygotowanie dokumentacji przetargowej jest jeszcze w trakcie opracowywania. Zdaniem radnego inwestycja
zakończy się pod koniec 2017 r., nie ma więc potrzeby zabezpieczania tak dużych środków. Pan R. Urbaniak
kierownik Referatu Zamówień i Środków Zewnętrznych poinformował, że otwarcie przetargu nastąpi 8 grudnia.
Realizacja projektu potrwa rok. W grudniu 2017 r. projekt powinien być gotowy. Umowa na opracowanie koncepcji
została już podpisana. Radny M. Przybylski zaznaczył, że nie da się fizycznie nic z tej inwestycji zrealizować w 2017 r.
Głosowanie: 4 za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
5. Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne - Radny M. Przybylski
zaproponował przesunięcie kwoty 500 tys. zł z roku 2017 na 2018 w celu poszukiwania źródeł finansowania.
Głosowanie: 4 za, 3 głosy wstrzymujące.
6. Projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej - pomoc finansowa dla Powiatu
Poznańskiego - Radny M. Przybylski zaznaczył, że jest to niekończąca się pozycja w budżecie gminy. Zaproponował
zdjęcie 500 tys. zł z roku 2017 i przeniesienie na rok 2019. Radny podkreślił, że koncepcja została
sfinansowana z innego zadania, natomiast projekt powinien zostać wykonany tylko w warunkach podpisania umowy
pomiędzy 4 partnerami, tj. PKP, Miastem Poznań, Starostwem Poznańskim oraz Gminą Suchy Las. Takiego
porozumienia nie ma. Pani A. Szczęsna poinformowała że faktycznie podpisana jest tylko umowa na finansowanie
koncepcji ze starostwem poznańskim. Pierwsza rata zostanie zapłacona w tym roku, kolejna w 2017 r. Wójt dodał, że
koncepcja wpłynęła w tym tygodniu oraz że zobowiązania zostały już zaciągnięte i zostaną zapłacone z innego
zadania. Głosowanie: 4 za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
Na posiedzenie dotarł radny W. Korytowski.
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7. Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej - I etap projekt, wykonawstwo 2017. Komisja proponuje
zmniejszenie łącznych nakładów na zadanie o kwotę 100 tys. zł. Głosowanie: 7 za, jednogłośnie.
8. Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej. Komisja sugeruje zwiększenie łącznych nakładów na zadanie o 180 tys.
zł. Głosowanie: 6 za, 1 głos wstrzymujący.
9. Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna przesunięcie kwoty 70 tys. zł z roku 2016 na 2018 i kwoty 460 tys. zł z roku 2017 na 2018. Łącznie – 530 tys. zł w roku
2018. Głosowanie: 7 głosów za, jednogłośnie.
10. Budowa szkoły w Golęczewie - przesunięcie 3 mln zł z rok 2017 na rok 2018. Głosowanie: 4 głosy za, 2 przeciw, 1
głos wstrzymujący.
11. Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego - przesunięcie 2 mln zł z roku 2017 na rok 2018. Głosowanie:
4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące.
12. Zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie ( w roku
2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu) – radny M. Przybylski
zaproponował przesunięcie zadania na rok 2018. Wójt wyjaśnił, że w projekcie budżetu jest zaplanowanych 30 tys. zł
na dokumentację dot. budowy ronda. Nie jest to jednak pełna kwota. Trzeba zrobić jeszcze miejsca parkingowe. Z
zaplanowanej kwoty zostałby wykonany również projekt parkingu. Na pytanie radnej A. Targońskiej o zapis, który
jednoznacznie nie wskazuje, że są to miejsca parkingowe, p. A. Szczęsna wyjaśniła, że chodzi o generalne
zagospodarowanie terenu wokół ronda. Głosowanie: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
13. Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie – radny M. Przybylski zaproponował umniejszenie kwoty w
2017 r. o 400 tys. zł, ponieważ 400 tys. zł pozostało z roku 2016. Tak więc kwota 500 tys. zł wystarczy na pozyskanie
ewentualnych środków unijnych na to zadanie. Radny podkreślił, że należy w ogóle zastanowić się nad sensownością
tego zadania. Radny zaproponował w zamian wykonanie np.: kanalizacji ul. Mokrej, zaznaczając, że miał być
wykonany projekt tej inwestycji w 2016 r. , ale niestety nie doszedł do skutku. Pani A. Ankiewicz poinformowała, że
osiedle Suchy Las – Wschód nie ma terenu pod rekreację. Istnieje możliwość otrzymania gruntu od ANR, a
mieszkańcy gwarantują, że inwestycje na tym terenie zostaną wykonane z zadania lokalnego. Wójt dodał, że plan
zagospodarowania dotyczy całego terenu, a to oznacza, że ANR godzi się na przeznaczenie tego terenu pod sport i
rekreację i nie znajdą nabywcy innego niż gmina. Gmina chce przejąć 2,5 ha gruntu i w niego zainwestować, w
związku z tym Wójt prosi o pozostawienie tej kwoty. Przewodniczący Komisji zapytał Wójta o to, co zmieniło się, że
gmina chce przejąć 2,5 ha ziemi z 30 ha planowanych, za tę samą kwotę. Wójt wyjaśnił procedury przejmowania
gruntów od ANR, informując, że najpierw musi być wykonane konkretne zadanie, następnie jest ono kontrolowane
przez ANR. Aby pozyskać ten grunt, to trzeba mieć zapis w budżecie o danym zadaniu, a potem to zadanie wykonać.
Radny M. Przybylski stwierdził, że zapis jest „nieszczęśliwy”. Pozyskanie całości gruntu jest nierealne. Należy więc
zdjąć kwoty od roku 2019. Na 2,5 ha wystarczy po 500 tys. zł w latach 2017 i 2018. Zawnioskowano o przesunięcie
pieniędzy z 2016/2017 na lata 2018/2019. Głosowanie: 4 za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
Następnie radny M. Przybylski przedstawił wnioski do wydatków majątkowych.
1. BI/WPF/2015/0001 Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia nad torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej umniejszenie zadania o 500 tys. zł. Brak porozumienia pomiędzy partnerami. Głosowanie: 4 głosy za, 2 przeciw, 1
głos wstrzymujący.
2. BI/WPF/2016/SL/0018 Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z
linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową. Komisja proponuje rozdzielić te zadania i finansować jedynie
skrzyżowanie Sucholeskiej z Perłową. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
3. BI/2015/0065 budowa ulic w Biedrusku - I etap - ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa – Komisja proponuje
usunąć zadanie. Głosowanie: 4 głosy za, 1 przeciw, 1 głos wstrzymujący (bez radnego W. Korytowskiego – nieobecny
w trakcie głosowania).
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4. BI/2017/0004 Suchy Las - budowa ul. Brzask I etap projekt - opracowanie dokumentacji projektowej -Komisja
proponuje zdjęcie zadania. Brak zaplanowania inwestycji w WPF. Nie należy inwestować w projekt bez zaplanowania
realizacji zadania. Głosowanie: 4 głosy za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
5. BI/2WPF/016/OG/0019 Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej – propozycja zwiększenia kwoty o 180 tys. zł do
kwoty 260 tys. zł. Wniosek składany jest już od 6 lat. Głosowanie: 7 głosów za, jednogłośnie.
6. BI/WPF/0003 budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne – Komisja
proponuje umniejszenie kwoty o 500 tys. zł w 2017 r. i przeniesienie środków na 2018 r. Głosowanie: 4 głosy za, 2
przeciw, 1 głos wstrzymujący.
7. BI/WPF/2015/0004 Biedrusko - budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja
sanitarna – Komisja proponuje zdjęcie kwoty 530 tys. zł i przesunięcie na rok 2018. Głosowanie: 7 głosów za,
jednogłośnie.
8. BI/WPF/2016/0003 Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie
chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej
do ul. Borówkowej. Zdaniem Komisji projekt będzie wykonany pod koniec 2017 r. Realizacja rozpocznie się w
ostatnim kwartale 2017 r. Pierwsza płatność w 2018 r. Propozycja - zdjęcie kwoty 300 tys., co ma już
odzwierciedlenie w WPF-ie. Głosowanie: 4 głosy za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
9. BI/WPF/2016/OG/0004 Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej – umniejszenie kwoty
przeznaczonej na roboty budowlane o 100 tys. zł (kwota zbyt wysoka - wyjaśnienie z referatu BI). Głosowanie: 7
głosów za, jednogłośnie.
10. RK/2013/0015 przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu – Komisja proponuje
wyzerować środki niewykorzystane w roku 2016 w kwocie 71 tys. zł (brak informacji o przeznaczeniu środków). Jeżeli
pojawią się problemy na ul. Leśnej, będzie można wykorzystać te środki. Głosowanie: 5 głosów za, 2 głosy
wstrzymujące.
11. RK/2016/0022 Osiedle Grzybowe - budowa szykan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla
Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym – zwiększenie kwoty o 100 tys. zł do 200 tys. zł (zaplanowana
kwota jest niewystarczająca). Realizacja zadania wiosną 2017 r. Głosowanie: 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące.
12. BI/WPF/2015/0007 rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi
(Złotniki, Golęczewo, Chludowo) – zmiana konsekwentnie jak w WPF-ie. Należy zagwarantować środki na wkład
własny 2 x 900 tys. zł oraz na projekt - ok. 200 tys. zł. Głosowanie: 5 głosów za, 2 wstrzymujące.
13. RON/2016/0001 wykupy gruntów i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne –
zwiększenie o 750 tys. zł (łącznie 1 mln 250 tys. zł). Komisja wnioskuje o wyjaśnienie kwestii środków na wykup drogi
od firmy Nickel (nowe osiedle w Złotnikach) oraz kwestię zabezpieczenia środków na wykup części działki nr. 40/8
przy szkole w Biedrusku (dojście do szkoły). Głosowanie: 4 głosy za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
14. OG/2017/0003 zakupy związane z informatyzacją – wyzerowanie zadania (194 tys. zł). Brak szczegółowego
uzasadnienia wydatku. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
15. RK/2017/0027 budowa zestawu WIFI i LTE w terenie - 2 lokalizacje - wyzerowanie zadania (53 tys. zł). Brak
akceptacji dla wydatku. Zdaniem Komisji zadanie jest przestarzałe w świetle nowych technologii mobilnych.
Głosowanie: 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące.
16. BI/WPF/2016/0001 budowa przedszkola w Golęczewie – wyzerowanie zadania (3 mln zł). Brak koncepcji,
projektu, modelu finansowania. Nie ma możliwości wydania tak dużej kwoty w roku 2017. Środki na projekt należy
przesunąć na 2018 r. Początek realizacji w IV kwartale 2017 r. - pierwsza płatność w 2018 r. Głosowanie: 4 głosy za, 1
przeciw, 2 głosy wstrzymujące.
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17. BI/WPF/2016/0016 Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego – wyzerowanie zadania (2 mln zł). Brak
koncepcji, projektu, modelu finansowania. Środki na projekt należy przesunąć na 2017 r. Początek realizacji w IV
kwartale 2017 r. - pierwsza płatność w 2018 r. Głosowanie: 4 głosy za, 1 przeciw, 2 głosy wstrzymujące.
18. BI/2016/ZW/0017 Złotniki - budowa oświetlenia ul. Forsycjowa w Złotnikach – zwiększenie kwoty o 70 tys. zł
(do kwoty 80 tys. zł). Zdaniem Komisji prace projektowe powinny zakończyć się w 2016 r. Realizacja – rok 2017.
Głosowanie: 7 głosów za, jednogłośnie.
19. RK/WPF/2015/0001 zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym
Lesie – Komisja proponuje przesunięcie kwoty 365 tys. zł na 2018 r. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
20. RON/WPF/2015/8 teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie – umniejszenie kwoty o 400 tys. zł. Zdaniem
Komisji brakuje wiedzy o wykorzystaniu środków w 2016 r. (400 tys. zł). W przypadku zamiaru realizacji zadania
należy uzupełnić kwotę 100 tys. zł o kwotę z 2016 r. (400 tys. zł), co daje kwotę 500 tys. zł - pozwoli to na
wykorzystanie ewentualnych środków unijnych na realizację przedmiotowego zadania. Głosowanie: 4 głosy za, 3
przeciw.
W dalszej kolejności Komisja omawiała wnioski do wydatków bieżących.
1. RK/0015 równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia dróg gminnych –
zdaniem Komisji należy wyprofilować ulicę Obornicką na odcinku Łagiewnicka/Radosna w Złotnikach- zachodnia
strona. Posesje wzdłuż ulicy Obornickiej są systematycznie zalewane ze względu na niewłaściwe wyprofilowanie
drogi. Należy udrożnić też rowy. Pani A. Szczęsna wyjaśniła, że problem zostanie usunięty w trakcie budowy ul.
Tulipanowej. Jest to uzgodnione z mieszkańcami. Głosowanie: 7 głosów za, jednogłośnie.
2. RK/0085 umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi - zwiększenie kwoty o 80 tys. zł
do kwoty 480 tys. zł. Na Os. Grzybowym utwardzenie nawierzchni na odcinku ul. Żurawia do ul. Muchomorowej na
wysokości ul. Pawiej. Głosowanie: 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
3. RK/2017/0008 przetarcie dalszego ciągu ul. Konwaliowej (w tym przepust) w Suchym Lesie - Komisja proponuje
zdjęcie zadania do czasu uzasadnienia celowości inwestycji (- 30 tys. zł). Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
4. PG/2016/0015 publikacje Rady Gminy Suchy Las w Sucholeskim Magazynie Mieszkańców Gminy - wykup stron do
dyspozycji Rady Gminy Suchy Las – Komisja proponuje zwiększenie kwoty o 5 tys. zł do kwoty 50 tys. zł. Rada
zamieszcza oprócz tekstów klubowych i informacji z prac komisji stałych również życzenia, nekrologi itp. Zmiana
nazwy zadania poprzez określenie wydawnictwa. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
5. OG/0034 dzierżawa (wydruki) i obsługa serwisowa udostępnianych urządzeń wielofunkcyjnych Komisja
proponuje zdjęcie z zadania kwoty 20 tys. zł z zaplanowanych 60 tys. zł. Brakuje uzasadnienia. Głosowanie: 4 głosy
za, 1 przeciw, 2 głosy wstrzymujące.
6. OG/0036 wysyłka poczty – zdjąć 20 tys. zł z zaplanowanych 80 tys. zł. Brakuje uzasadnienia. Skarbnik wyjaśniła, że
Poczta Polska jest monopolistą na rynku i zapowiada zwiększenie opłat za usługi. Zaznaczyła również, że przepisy
obligują gminę do wysyłki np.: decyzji podatkowych czy upomnień. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
7. OG/0037 wysyłka poczty związanej z podatkami i opłatami lokalnymi – Komisja proponuje zdjęcie 15 tys. zł z
zaplanowanych 65 tys. zł. Brakuje uzasadnienia. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
8. OG/INFO/0039 obsługa informatyczna UG – zmniejszenie zaplanowanych 123 tys. zł o 23 tys. zł. Brakuje
uzasadnienia. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
9. OG/INFO/0040 opieka nad oprogramowaniem – Komisja proponuje zdjęcie 20 tys. zł z zaplanowanych 200 tys. zł.
Brakuje uzasadnienia. Głosowanie: 4 głosy za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
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10. OG/INFO/0041 hosting stron WWW, projekty i administracja – zmniejszenie kwoty o 6 tys. 918 zł do kwoty 45
tys. zł. Brakuje uzasadnienia. Głosowanie: 4 głosy za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
11. PG/2014/0004 reklamy i publikacje w mediach, w tym ogłoszenia w Magazynie Sucholeskim Mieszkańców Gminy
- Komisja proponuje zmianę nazwy zadania i zwiększenie kwoty na wszystkie media o 10 tys. zł. - zwyczajowo w
Magazynie Sucholeskim Mieszkańców Gminy zamieszcza się również nekrologi, informacje o Międzynarodowym
Turnieju Tańca Towarzyskiego, życzenia świąteczne itp. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
12. PG/2015/0002 zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las - Komisja zaproponowała
zdjęcie 250 tys. zł i pozostawienie kwoty 200 tys. zł. Brakuje szczegółowego uzasadnienia dot. efektywności działań
promocyjnych. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
13. PG/2015/0010 kolportaż Gazety Sucholeskiej – Komisja zawnioskowała o zdjęcie całej kwoty z tego zadania oraz
o utworzenie lub deklarację powołania Społecznej Rady Mediów Gminnych, co pozwoli na dalsze finansowanie
Gazety Sucholeskiej w zakładanym w projekcie budżetu na 2017 r. zakresie. Zdaniem radnego M. Przybylskiego w
skład Rady nie powinni wchodzić radni oraz osoby związane z lokalną polityką. Głównym celem działania Społecznej
Rady powinno być pilnowanie przestrzegania zasad etycznych przez media gminne. Do zadań Rady należeć powinno
opiniowanie etyki dziennikarzy oraz innych spraw istotnych dla mediów gminnych i ludzi związanych z mediami
gminnymi. Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do ewentualnych sporów lub sytuacji konfliktowych. Komisja
zaproponowała również opracowanie Karty Etyki Mediów Gminnych. Możliwe są również inne rozwiązania prawno organizacyjne w tym zakresie zaproponowane przez Wójta. Radny M. Przybylski dodał, że z kontroli Referatu
Promocji wyłonił się mroczny obraz gazety i portalu. Niedopuszczalnym jest sytuacja, w której redaktor ze stopki
redakcyjnej, informuje Komisję Rewizyjną, że kierownik Referatu Promocji mówi nieprawdę, gdyż jest pod wpływem
leków. Niedopuszczalna jest również publikacja anonimów bez uprzedniego zapoznania się z opinią strony
szkalowanej. Radny dodał, że sytuacja w tym Referacie jest zatrważająca. Komisja proponuje wyzerowanie kwot w
poniższych zadaniach:





PG/0004 druk i skład Gazeta Sucholeska
PG/2015/0010 kolportaż Gazety Sucholeskiej
PG/2015/0010 kolportaż
PG/0004 druk i skład Gazeta Sucholeska

- 17 tys. zł. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
- 4 tys. 300 zł. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
- 740 zł. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
- 76 tys. zł. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.

14. OS/2015/0005 utrzymanie Filii SP w Suchym Lesie ul. Konwaliowa - Komisja proponuje zmniejszenie kwoty o 50
tys. zł i pozostawienie zapisu 65 tys. zł. Zdaniem Komisji budynek jest nowy, nie wymaga napraw i w związku z tym
wydatek jest nieuzasadniony. Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota dotyczy również opłaty za energię. Głosowanie: 4
głosy za, 3 przeciw.
15. OS/2015/0005 utrzymanie Filii SP w Suchym Lesie ul. Konwaliowa - Komisja proponuje wyzerowanie zadania (-5
tys. zł). Zdaniem radnych budynek jest nowy, a wydatek nieuzasadniony. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
16. OS/2015/0005 utrzymanie Filii SP w Suchym Lesie ul. Konwaliowa – Komisja proponuje wyzerowanie zadania (-5
tys. zł). Argumenty jak powyżej. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
Łącznie z zadań zapisanych pod poz. 14, 15 i 16 Komisja proponuje zdjąć kwotę 60 tys. z zaplanowanych 125 tys. zł.
17. OS/0103 animator w Domu Osiedlowym w Biedrusku – Komisja proponuje uzupełnienie nazwy zadania o
„Stowarzyszenie ZAMEK”. Zdaniem Wójta zapis znajduje się w dziale dotacji i podlega konkursowi – zapis taki jest
niezgodny z prawem. Wójt dodał, że na terenie gminy jest wiele stowarzyszeń działających na rzecz dzieci.
Szczegółowych wyjaśnień udzieliła p. M. Przystałowska ze Stowarzyszenia Zamek. Głosowanie: 4 głosy za, 1 przeciw,
2 głosy wstrzymujące.
18. OG/OS/INFO/1 obsługa informatyczna jednostek oświatowych – Komisja proponuje zdjęcie kwoty 69 tys. 411 zł
do kwoty 200 tys. zł. Brakuje szczegółowego uzasadnienia. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
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19. RK/2013/18 kosze uliczne, słupki, stojaki – Komisja proponuje zwiększenie zaplanowanej kwoty o 2 tys. 450 zł do
równej kwoty 46 tys. zł. Jest to wniosek z zebrania mieszkańców Złotniki-Osiedla. Głosowanie: 7 głosów za,
jednogłośnie.
20. RK/0005 utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka – Komisja wnioskuje o zwiększenie kwoty o 20 tys. zł
(łącznie 200 tys. zł). Jest to wniosek z zebrania mieszkańców Złotniki-Osiedla. Głosowanie: 7 głosów za, jednogłośnie.
21. RK/2016/0001 nasadzenia zastępcze – rekompensujące – Komisja proponuje zwiększenie kwoty o 2 tys. zł na
wniosek zebrania mieszkańców Złotniki-Osiedla. Nasadzenia na ul. Pagórkowej. Aktualnie w tym miejscu powstał
zielony skwer, który przy wykonywanych remontach i pracach związanych z budową infrastruktury drogowej
należałoby utrzymać, tak aby zapewnić w tym miejscu estetyczne zakończenie ulic. Głosowanie: 7 głosów za,
jednogłośnie.
22. RK/2017/0013 Suchy Las - montaż skrzyni dla drzew - od strony ul. Szkolnej – Komisja proponuje zdjąć zadanie w
kwocie 13 tys. zł. Nie ma akceptacji dla tego zadania ze strony KKiOŚ. Głosowanie: 6 głosów za, 1 glos wstrzymujący.
23. OG/0032 wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku – Komisja proponuje
zwiększenie kwoty o 11 tys. 200 zł z przeznaczeniem na doinwestowanie świetlicy w Złotnikach przy ul. Żukowej 14:
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej obok wiaty ogrodowej – ok. 30 m² [3 tys. zł]; zakup 1 zestawu mebli
ogrodowych identycznych, jak w 2015 r. do wiaty ogrodowej [2 tys. zł]; zakup 5 kompletów biesiadnych ław
składanych (stół + 2 ławki) [5 x 500 zł =2 tys. 500 zł]; zakup pawilonu ogrodowego 6m x 3m z logo Złotniki-Osiedla [2
tys. 500 zł ]; zakup 6 szt. parasoli ogrodowych z logo Złotniki-Osiedle do mebli ogrodowych [6x200 zł =1 tys. 200 zł].
Radny R. Tasarz zaznaczył, że takie zadania powinny być realizowane w ramach zadań lokalnych. Głosowanie: 4 głosy
za, 3 przeciw.
24. PG/2016/0013 dofinansowanie działalności KGW - organizacja Złotnickie Święto Plonów - Komisja proponuje
powrót do kwoty z bieżącego roku – 5 tys. zł. Głosowanie: 7 głosów za, jednogłośnie.
25. PG/2017/0006 dofinansowanie "Sucholeskiej Ligii Kobiet" - propozycja wyzerowania zadania (-4 tys. zł). Brakuje
uzasadnienia wydatku, organizacja ta nie jest radnym w ogóle znana. Pani A. Ankiewicz wyjaśniła, że kobiety
spotykają się w Gościńcu Sucholeskim, a celem spotkań jest wymiana informacji. Głosowanie: 4 głosy za, 2 przeciw, 1
głos wstrzymujący.
26. PG/2014/0006 organizacja uroczystości gminnych - Komisja proponuje zdjąć z zadania 10 tys. zł i pozostawić 40
tys. zł. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
27. PG/2014/0007 współpraca z gminami partnerskimi - Komisja proponuje zdjąć z zadania 20 tys. zł i pozostawić 40
tys. zł. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
28. PG/2017/0003 organizacja Święta Peru – Komisja sugeruje zdjęcie całego zadania (-10 tys. zł) argumentując
małym zainteresowaniem imprezą w roku 2016. Brakuje również szczegółowego uzasadnienia. Głosowanie: 6 głosy
za, 1 głos wstrzymujący.
29. PG/2017/0007 przygotowanie materiałów do obchodów 800-lecia Gminy Suchy Las – Komisja proponuje zdjęcie
z zadania kwoty 25 tys. zł i pozostawienie 50 tys. zł. Głosowanie: 4 głosy za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
30. BI/WPF/2016/0019 opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las – Komisja
proponuje zdjąć zadanie z paragrafu 4309 w kwocie 36 tys. 568 zł. W budżecie jest zaplanowana kwota 77 tys. zł w
paragrafie 4307. Komisja prosi o wyjaśnienie na piśmie. Głosowanie: 4 głosy za, 3 przeciw.
31. PG/2016/0009 PZW Przynęta - dofinansowanie organizacji zawodów sportowych – wędkarskich – propozycja
zwiększenia kwoty o 1 tys. zł (do 3 tys. zł). Prośba o zmianę została uzasadniona przez działaczy klubu. Głosowanie: 7
głosów za, jednogłośnie.
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32. PG/2016/0010 PZW Przynęta - dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - wędkarskich z okazji Dnia
Dziecka – propozycja zwiększenia kwoty o 1 tys. zł (do 3 tys. zł). Prośba o zmianę została uzasadniona przez działaczy
klubu. Głosowanie: 7 głosów za, jednogłośnie.
Następnie omówiono nowe wnioski do budżetu, które stanowią załącznik nr 1 do protokołu (strony 11-14).
Podsumowanie zmian:
KFBiRG - majątkowe
KFBiRG - nowe
KFBiRG - bieżące
KR
KS
KBiPP
KKiOŚ
Podsumowanie

-8 393 000,00 zł
4 935 120,00 zł
-598 422,00 zł
0,00 zł
200 000,00 zł
675 000,00 zł
53 000,00 zł
-3 128 302,00 zł

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący D. Matysiak zamknął posiedzenie Komisji
w dniu 5.12.2016 r., o godz. 19:45.

Sporządziła:
Dorota Majchrzak

Przewodniczący KF-BiRG:
Dariusz Matysiak
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Dział

Rozdział

Paragraf/
Zadanie

Treść

Ogółem

Propozycje
Komisji

Po zmianie

Uwagi

Głosowanie

BI/WPF/2015/0002

Budowa
ulic
w
Złotnikach
IIIKochanowskiego,
Reja,
Słowackiego,
Pawłowicka, Dworcowa

0,00 zł

1
500
000,00 zł

1 500 000,00 zł

4 za, 3 wstrzymujące

BI/WPF/2015/0003

Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, ul.
Graniczna, ul. Prosta, ul. Miła, ul. Działkowa,
ul. Żukowa, Cicha

0,00 zł

1
500
000,00 zł

1 500 000,00 zł

BI/WPF/2014/0001)

Złotniki I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa Bluszczowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa,
Różana, Pawłowicka, Łagiewnicka.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Suchy Las. Budowa ulic w rejonie Mokrej,
Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej,
Chmielnej, Zakole, Strumykowej.

0,00 zł

200 000,00
zł

200 000,00 zł

Zadanie jest zapisane w WPF do
realizacji w latach 2015-2019.
Etap 1 ul. Kochanowskiego, ul.
Pawłowicka do torów kolejowych.
Realizacja 2017/2018. Płatność: 1
rata 2017, 2 rata 2018; Etap 2 ul.
Reja. Realizacja 2018. Płatność
2018; Etap 3 ul. Słowackiego, ul.
Prusa. Realizacja 2019 r. Płatność
2019. Przetarg na całe zadanie - 1
kwartał 2017 r. Rozpoczęcie prac
budowlanych czerwiec 2017 r.
Projekt wykonano w 2016 r.
Zadanie jest zapisane w WPF do
realizacji w latach 2015-2019.
Etap 1 ul. Żukowa, ul. Prosta, ul.
Jelonkowa (od dz. nr 148 do ul.
Cichej). Realizacja 2017/2018.
Płatność: 1 rata 2017, 2 rata 2018;
Etap 2 ul. Działkowa, ul. Okrężna,
ul. Miła, ul. Krótka, ul. Jelonkowa
(od dz. 148 do ul. Łagiewnickiej).
Realizacja 2018. Płatność 2018;
Etap 3 ul. Graniczna, ul.
Spacerowa, ul. Pagórkowa, ul.
Kalinowa
(nowy
odcinek)
Realizacja 2019 r. Płatność 2019.
Przetarg na całe zadanie - 1
kwartał 2017 r. Rozpoczęcie prac
budowlanych czerwiec 2017 r.
Projekt wykonano w 2016 r.
Etap II budowy zakończy się w
kwietniu 2017 r. Nie usuwać
zadania z WPF. Zabudżetować
budowę
ul.
Wrzosowej
nawierzchnia (od Jałowcowej do
Bluszczowej) na 2019 r.
Wydzielenie odrębnego zadania w
WPF: Budowa ulic w rejonie
Mokrej, Wodnej, Deszczowej,
Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole,
Strumykowej. Ulice te zostały
dołączone
do
zadania
BI/WPF/00010. W 2016 r. miał być
ogłoszony przetarg na projekt tych
ulic. Tak się jednak nie stało.

4 za, 3 wstrzymujące

4 za, 3 wstrzymujące

7 za, jednogłośnie

11

Jelonek - Suchy Las. Udrożnienie odcinka
drogi rowerowej biegnącej skrajem poligonu
od ul. Czołgowej w Jelonku do ul.
Bogusławskiego w Suchym Lesie.

0,00 zł

10 000,00
zł

10 000,00 zł

Złotniki - Osiedle. Budowa tzw. drogi
serwisowej wzdłuż ulicy Obornickiej na
odcinku
Łagiewnicka/Pawłowicka
zachodnia strona.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Złotniki - Osiedle. Budowa oświetlenia w ul.
Kalinowej. Projekt - 2017 r.; Realizacja 2018
r.
Os. Grzybowe. Budowa ul. Plac Sokoła.

0,00 zł

7 000,00 zł

7 000,00 zł

7 za, jednogłośnie

0,00 zł

200 000,00 zł

4 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące

Biedrusko. Poszerzenie progu zwalniającego
przy placu zabaw - ul. Powstańców WLKP.

0,00 zł

200 000,00
zł
10 000,00
zł

Biedrusko.
Wykonanie
chodnika
prowadzącego do placu zabaw i utwardzenie
terenu przed placem
zabaw
oraz
zamontowanie stojaka do rowerów (ul.
Powstańców WLKP).

0,00 zł

30 000,00
zł

30 000,00 zł

Biedrusko. Modernizacja oświetlenia w
parku przy ul. Powstańców WLKP z ulicznego
na parkowe.
Biedrusko. Remont chodnika wzdłuż bloków
przy ul. Chludowskiej 391-389 od ul.
Szmaragdowej do ul. Topazowej, działka nr
91.

0,00 zł

30 000,00
zł

30 000,00 zł

0,00 zł

30 000,00
zł

30 000,00 zł

Biedrusko. Wykonanie chodnika/ traktu
pieszego z nawierzchni asfaltowej od ul.
Szmaragdowej do ul. Szafirowej.

0,00 zł

50 000,00
zł

50 000,00 zł

10 000,00 zł

Uzasadnienie: Aktualnie część tego
odcinka jest przejezdna. Konieczne
jest uporządkowanie i zwiększenie
przejezdności tej drogi na całym jej
odcinku.
Umieścić
zadanie
w
WPF.
Uzasadnienie: Teren ten jest w
MPZP
zakwalifikowany
jako
inwestycyjny, jednak brak tej
infrastruktury powoduje jego
mniejszą atrakcyjność i tym
samym
uciążliwość
dla
środowiska.

Poszerzenie progu zwalniającego
przy placu zabaw, w ten sposób,
aby stanowił wyniesione przejście
dla pieszych (ul. Powstańców
WLKP)
Wykonanie
chodnika
prowadzącego do placu zabaw i
utwardzenie kostką brukową
terenu przed placem zabaw oraz
zamontowanie
stojaka
do
rowerów (ul. Powstańców WLKP)

7 za, jednogłośnie

7 za, jednogłośnie

7 za, jednogłośnie

7 za, jednogłośnie

4 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący

Biedrusko.
Remont
chodnika
wzdłuż
bloków
przy
ul.
Chludowskiej od ul. Szmaragdowej
do ul. Topazowej działka nr 91
(wymiana starych pozapadanych
płytek chodnikowych na pozbruk.
Długość ok.110 metrów. Zarząd
Osiedla Biedrusko, wniosek nr
BION/2017/DG.9415.7. Projekt i
budowa.
Zarząd Osiedla Biedrusko, wniosek
nr
BION/2017/DG.9415.10.
Wykonanie chodnika/utwardzenie
traktu pieszego między os. Kamieni
Szlachetnych a kolbą, wzdłuż lamp.
W 2016 rozpoczęto I etap prac
projektowych dróg w rejonie
osiedla. Zakres wniosku włączyć w

5 za, 1 wstrzymujący (bez radnego J.
Ankiewicza – nieobecny w trakcie
głosowania)

5 za, 1 wstrzymujący (bez radnego J.
Ankiewicza – nieobecny w trakcie
głosowania)
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kolejny etap.

Biedrusko. Remont w zakresie wymiany
nawierzchni asfaltowej na części ul.
Świerczewskiego od ronda do pętli
autobusowej, ul. Błękitnej i ul. 1-go Maja
(frezowanie i położenie nowego asfaltu).
Około 1400 m.
Biedrusko. Wykonanie projektu i budowa
chodnika wzdłuż ul. 1-go Maja i części ul.
Świerczewskiego od przejścia dla pieszych
przy przystanku autobusowym do ul 1go
Maja. Ok. 250 m.
Biedrusko. Budowa ulic (projekt): Koralowa,
Topazowa, Berylowa, Szafirowa, Perłowa,
Opalowa, Nefrytowa, Rubinowa, Agatowa,
Ametystowa,
Cyrkoniowa,
Brylantowa,
Bursztynowa, Kamienna, Piaskowa.

0,00 zł

300 000,00
zł

300 000,00 zł

Zarząd Osiedla Biedrusko, wniosek
nr BION/2017/DG.9415.10.

4 za, 3 wstrzymujące

0,00 zł

60 000,00
zł

60 000,00 zł

0,00 zł

200 000,00
zł

200 000,00 zł

Biedrusko. Budowa przystani na rzece
Warcie.

0,00 zł

350 000,00
zł

350 000,00 zł

Dofinansowanie HDK Błękitna Kropelka w
Biedrusku.

10 000,00 zł

14 200,00
zł

24 200,00 zł

Biedrusko. Projekt Skateparku + street
Workuto. Działka 14/4 w ramach koncepcji
funkcjonalno - użytkowej szkoły.

0,00 zł

10 000,00
zł

10 000,00 zł

5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.
Radny J. Ankiewicz opuścił posiedzenie
Komisji.

Biedrusko.
Wykonanie
spowalniacza/
wyniesionego przejścia dla pieszych koło
bloku ul. Zjednoczenia 291.

0,00 zł

10 000,00
zł

10 000,00 zł

5 za, 1 wstrzymujący

4 za, 2 przeciw (bez radnego P. Tyrki –
nieobecny w trakcie głosowania)

Zadanie wpisać do WPF w latach
2017-2020. Projekt 2017; budowa
2018-2020. Wykonanie projektu z
pełną infrastrukturą dla zadania:
budowa ulic Koralowa, Topazowa,
Berylowa, Szafirowa, Perłowa,
Opalowa, Nefrytowa, Rubinowa,
Agatowa,
Ametystowa,
Cyrkoniowa,
Brylantowa,
Bursztynowa, Kamienna, Piaskowa
oraz ciągów pieszych na działkach
o numerach: 72, 85, 86, 166, 111,
121.
Wykonanie całościowego projektu
oraz budowa I etapu (umocnienie
nabrzeża z pomostami i slipem,
przystań) przystani na podstawie
przygotowanej koncepcji.

4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący (bez
radnego P. Tyrki – nieobecny w trakcie
głosowania)

HDK
Błękitna
Kropelka
w
Biedrusku
dofinansowanie
zakupu nagród dla krwiodawców
(9.100 zł), namiotu do akcji poboru
krwi (3. 000 zł) kurs pomocy
przedmedycznej dla mieszkańców
(2.100 zł). Razem 14.200 zł

7 za, jednogłośnie

4 za, 3 przeciw
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Biedrusko. Zagospodarowanie działki nr 40/5
przy szkole.

0,00 zł

100 000,00
zł

100 000,00 zł

4 za, 2 wstrzymujące

Biedrusko.
Zagospodarowanie
drogowej nr 44/2.

działki

0,00 zł

100 000,00
zł

100 000,00 zł

4 za, 2 wstrzymujące

Biedrusko. Przeniesienie Pomnika z dz. 44/1
na działkę 14/48

0,00 zł

20 000,00
zł

20 000,00 zł

6 za, jednogłośnie

Biedrusko. Dokończenie budowy fragmentu
ulicy Lipowej – do ulicy Chludowskiej (10-20
metrów)
Biedrusko. Projekt zagospodarowania terenu
parku – ścieżki spacerowe, nowe nasadzenia
– przy Powstańców Wielkopolskich.

0,00 zł

20 000,00
zł

20 000,00 zł

4 za, 2 wstrzymujące

0,00 zł

10 000,00
zł

10 000,00 zł

4 za, 2 wstrzymujące

Biedrusko. Plac zabaw na osiedlu
Jesionowym.
Biedrusko. Modernizacja oświetlenia: ul.
Zjednoczenia.

0,00 zł

70 000,00 zł

4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący

0,00 zł

70 000,00
zł
0,00 zł

0,00 zł

Dofinans0wanie Sztandaru dla Gminnego
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w
Suchym Lesie
Pomoc finansowa dla powiatu. Suchy Las
projekt oświetlenia ul. Sucholeskiej.

0,00 zł

4 920,00 zł

4 920,00 zł

Koszt całkowity - 9.840,00

Pani J. Radomska wyjaśniła, że jest w
budżecie zapis o kontynuacji prac z
2016 r. i przeznaczone są pieniądze na
wykonanie
15
lamp.
Wniosek
wycofano.
6 za, jednogłośnie

0,00 zł

20 000,00
zł

20 000,00 zł

Projekt
oświetlenia
Sucholeskiej.

Społeczna
Straż
Rybacka
zakup
umundurowania
i
wyposażenia
dla
strażników.
Koło Delfin - zarybianie zbiorników "Jeziora
Glinowieckie" oraz "Jezioro Chludowo"
(torfowiska)
Budowa obiektu szkolnego w Biedrusku

0,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

omówiono przy wnioskach komisji
stałych

0,00 zł

15 000,00
zł

15 000,00 zł

omówiono przy wnioskach komisji
stałych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Wpisać do WPF

4 za, 2 wstrzymujące

Budowa obiektu rekreacyjnego w Biedrusku
(boiska sportowe).

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Wpisać do WPF

4 za, 2 wstrzymujące

Wymiana partnerska młodych piłkarzy z
gminą Tamasi (Węgry)

0,00 zł

30 000,00
zł

30 000,00 zł

Wyjazd organizowany przez SKF
REDBOX oraz TMS Suchary Suchy
Las.

Golęczewo.
Projekt
zagospodarowania
terenu przy boisku sportowym i wykonanie
parkingu między OSP a siłownią oraz
przestrzenią za świetlicą wiejską w oparciu o
koncepcje
zagospodarowania
przestrzennego.
Golęczewo.
Projekt
oświetlenia
ulic
Malinowa i Agrestowa.

0,00 zł

10 000,00
zł

10 000,00 zł

6 za, jednogłośnie
Wójt poinformował, że wyjazd ten
został już uzgodniony we wrześniu, była
to propozycja Wójta G. Wojtery. Zapis
na ten cel jest już w budżecie.
6 za, jednogłośnie

0,00 zł

15 000,00
zł

15 000,00 zł

5 za, 1 wstrzymujący

ul.

6 za, jednogłośnie
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Golęczewo. Wykonanie kompleksowego
uporządkowania terenu po byłej pompowni
wody przy ul. Wodnej.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Należy sprawdzić stan prawny.

6 za, jednogłośnie

Golęczewo.
Projekt
zagospodarowania
stawu przy ul. Tysiąclecia (oczyszczenie
stawu wraz z umocnieniem brzegów (Etap I).

0,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Suchy Las. Wniosek radnej A. Targońskiej –
dopisanie do zadania BI/WPF/2016/0002
sformułowania „wraz z oświetleniem”

1 250 000,00 zł

0,00 zł

0, 00 zł

Kwota do ustalenia przez Wójta.

6 za, jednogłośnie
Radne A. Targońska i M. Salwa-Haibach
opuściły posiedzenie Komisji.

Suchy
Las.
Wniosek
radnego
W.
Korytowskiego – projekt lamp na ul.
Kraterowej

0,00 zł

10 000,00
zł

10 000,00 zł

Ulica jest zamieszkana, brakuje
oświetlenia

3 za, 1 wstrzymujący

Suchy
Las.
Wniosek
radnego
W.
Korytowskiego – budowa oświetlenia na ul.
Alejowej – brakuje 3 lamp

0,00 zł

50 000,00
zł

50 000,00 zł

3 za, 1 wstrzymujący

Suchy
Las.
Wniosek
radnego
W.
Korytowskiego – budowa oświetlenia ul.
Brzask i Czarnieckiej.
Suchy
Las.
Wniosek
radnego
W.
Korytowskiego – remont chodnika na ul.
Rolnej – od ul. Obornickiej, przez ul. Rolną do
ul. Bogusławskiego (przełożenie chodnika)
Suchy
Las.
Wniosek
radnego
W.
Korytowskiego – budowa chodnika na ul.
Krańcowej i Ogrodniczej.
Suchy
Las.
Wniosek
radnego
W.
Korytowskiego – zwiększenie kwoty na
organizacje ruchu w miejscowości Suchy Las;
jest zaplanowana kwota 235 tys. zł, wniosek
o zwiększenie do 300 tys. zł.
Suchy
Las.
Wniosek
radnego
W.
Korytowskiego – dot. RON/WPF/2015/8 –
park edukacyjny
Zielątkowo. Wniosek radnego P. Tyrki –
dofinansowanie naprawy dwóch platform
przystankowych na ul. Leśnej
Zielątkowo. Wniosek radnego P. Tyrki –
zmiana mpzp dla działki nr 23/56 – w planie
jest boisko i plac zabaw, mieszkańcy chcą
wybudować budynek socjalny.
Zielątkowo. Wniosek radnego P. Tyrki –
wykonanie projektu lub projektu i
oświetlenia ul. Wspólnej, Cyprysowej,
Krótkiej i Morwowej (krótkie 150 m odcinki)

0,00 zł

0,00 zł

0, 00 zł

Projekt jest wykonany, mieszkańcy
proszą o budowę oświetlenia.
Należy zmienić nazwę zadania na
pomoc finansową dla powiatu.
Kwota do ustalenia przez Wójta.

0,00 zł

0,00 zł

0, 00 zł

Kwota do ustalenia przez Wójta.

3 za, 1 wstrzymujący

0,00 zł

50 000,00
zł

50 000,00 zł

Kwota do ustalenia przez Wójta.

3 za, 1 wstrzymujący

235 000,00 zł

65 000,00
zł

300 000,00 zł

2 za, 2 przeciw – wniosek nie przeszedł

0,00 zł

0,00 zł

0, 00 zł

Pani Skarbnik zaznaczyła, że wniosek
został już wcześniej przegłosowany.

0,00 zł

13 000,00
zł

13 000, 00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0, 00 zł

Komisja nie wyraziła
wprowadzenie zadania.

0,00 zł

50 000,00
zł

50 000, 00 zł

4 za

6 za, jednogłośnie

Najstarsze platformy w gminie,
wymagające naprawy.

3 za, 1 wstrzymujący

4 za

zgody

na
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Suchy Las. Wniosek Przewodniczącej Zarządu
Osiedla Suchy Las-Wschód A. Ankiewicz –
zakupić ławkę z okazji roku Bogusławskiego i
postawić przy Rydze.

0,00 zł

20 000,00
zł

20 000, 00 zł

W trakcie dyskusji ustalono nowe
miejsce – przy CKiBP w Suchym Lesie.
4 za
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