Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Suchy Las
dnia 19.06.2017 roku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia

Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego D. Matysiak otworzył
posiedzenie Komisji. Powitał członków Komisji i przybyłych mieszkańców oraz stwierdził
prawomocność posiedzenia – 7 radnych obecnych. Porządek posiedzenia Komisji został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 4


Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las,
rejon ulicy Diamentowej II – etap I.

Przewodniczący KF-B – otrzymałem pismo mieszkańców sprzeciwiających się zmianie mpzp. Jest
dziś na komisji Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las M. Dziedzic, któremu oddaję głos.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las M. Dziedzic – 09 czerwca odbyła się debata
osiedlowa na którą przybyły 52 osoby. Głosowały 42 osoby. 23 osoby głosowały za inwestycją, 13
przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Spotkanie uznałem za wiążące. Było to spotkanie oficjalne.
Pani przedstawiciel inwestora opisała inwestycję. 2 dni później zbierano podpisy pod kościołem. Były
to podpisy osób, które nie mogły dotrzeć na spotkanie 09 czerwca. Doszło do sytuacji patowej.
Uważam za zasadne odsunięcie sprawy jeszcze o miesiąc. Powinno dojść do kolejnego spotkania i
wypowiedzenia się mieszkańców.
Radny P. Tyrka – czy jest na sali ktoś, kto zbierał głosy? Pismo to jedna sprawa, a podpisy są pod
czymś innym. W piśmie jest mowa o fast-food, a na listach z podpisami mowa jest o sklepie z
alkoholem czynnym 24h.
Przewodniczący KF-B odczytał pismo przewodnie, do którego załączone zostały zebrane podpisy.
Radny M. Przybylski – rozumiem, że na stacji będzie sklep ze sprzedażą alkoholu?
Radny P. Tyrka – czyli stacja bez sprzedaży alkoholu mogłaby powstać?
Radna A. Targońska – inwestorem jest BP. Nie znam stacji BP bez sprzedaży alkoholu.
Radny W. Korytowski – spotkanie 09 czerwca specjalnie było zorganizowane na okoliczność
powstania stacji benzynowej. Osoby robiły to na ulicy i przy obiektach handlowych. Podpisy składały
osoby często nie zapoznawszy się z treścią pisma, które podpisywały. Dla mnie wiążące jest spotkanie
z przedstawicielem.
Radna M. Salwa – Haibach – byłam na spotkaniu 09 czerwca, którego wynik jest jasny. Dotyczyło
ono zaprezentowanej opcji inwestora. Zmiana mpzp dotyczy większego obszaru niż obszar stacji
benzynowej. Czy to miejsce jest odpowiednie na stację? Czy to dobra inwestycja dla centrum Suchego
Lasu? To jest nasza wizytówka. Pozbywanie się rezerwy terenu pod ewentualne poszerzenie ul.
Obornickiej byłoby błędem.
Radny W. Korytowski – jest to działka prywatna. Możemy taką rezerwę utrzymać, ale po co, skoro
nie ma perspektyw na przebudowę ul. Obornickiej między wiaduktem, a rondem?

Radna M. Salwa – Haibach – może zmiana nastąpi za 1,5 roku? Nie mamy na to żadnych
gwarancji. Rady osiedli często poruszają ten temat. Prędzej, czy później będą musieli coś z tym zrobić.
Wójt G. Wojtera – chciałbym Państwu powiedzieć, że na liście podpisów znajdują się również adresy
z ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu. Przypomnę, że mieszkańcy tej ulicy zablokowali budowę wiaduktu nad
torami kolejowymi. Powiem również, że jeden z inicjatorów pisma nawet nie przyszedł na debatę 09
czerwca. Nikt oprócz inwestora nie był na debacie publicznej i nie złożył uwagi do planu. 1 osoba na
debacie, liczba uwag – 0.
Radny M. Przybylski – zarząd organizował spotkanie. To spotkanie i akcja zbierania podpisów nie
mieszczą się w procedurze tworzenia planów miejscowych. Składanie uwag w tej procedurze się
mieści i nikt z tej możliwości nie skorzystał. Omawiane pismo jest efektem spotkania i głosowania.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las M. Dziedzic – rola zarządu skończyła się 09
czerwca. Łączenie spotkania z tym, co stało się dwa dni później nie jest zasadne. Zarząd osiedla
przyjął do wiadomości wyniki spotkania. Zgadzam się p. Wójcie, że ta procedura mogła być inna. Pan
wie o tej inwestycji od 6-7 miesięcy. Myślę, że zabrakło komunikacji. Gdyby zarząd wiedział o
inwestycji na etapie uwag, to one by się pojawiły.
Pani M. Ratajczak – przypomnę Państwu, że wszystkie plany przesyłane są do Zarządów Osiedli
celem zaopiniowania. Tak było i w tym przypadku. Zarząd wiedział o planie.
Radny J. Ankiewicz – sklep z alkoholem 24h jest tu specjalnie wyeksponowany. Przypomnę, że w
Galerii Sucholeskiej w pobliżu kościoła są dwa sklepy z alkoholem.
Radna M. Salwa – Haibach – kwestią doświadczenia jest śledzenie procedur. Do zarządów
przychodzi informacja z prośbą o zaopiniowanie. Debata publiczna jest po to, by się taką procedurę
dopytać. Zachęcam, by żeby śledzić to co się dzieje wokół nas, bo potem dochodzi to takich sytuacji,
jak ta. Ostateczna decyzja jest w rękach radnych.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód A. Ankiewicz – byłam przy kościele,
gdy zbierano podpisy. Zbierali je młodzi ludzie z Osiedla Szafirowego. Nie byli oni poinformowani o
rozwiązaniach komunikacyjnych, które może przynieść proponowana inwestycja. Zbieranie podpisów
nie było tak przejrzyste, jak na debacie.
Projekt uchwały został zaopiniowany 3 głosami za, 4 głosy przeciw.
Radna A. Targońska – czy jest możliwość funkcjonowania stacji bez sprzedaży alkoholu?
Przedstawiciel inwestora – bez alkoholu – tak. Istnieją takie stacje.
Wniosek o nieopiniowanie punktów 12,14,15 i 16 porządku obrad na najbliższą sesję.
Radny J. Ankiewicz – ja zaproponuję wyłączenie p. 12.


Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chludowie wraz z wyposażeniem zad.
754.75412.6060 RB/2017/0005.

Przewodniczący KF-B – na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę dotyczącą 2 samochodów – dla OSP
Chludowo i OSP Golęczewo. Teraz mamy tylko wniosek dla Chludowa.
Wójt G. Wojtera – nie zmieniłem swojego stanowiska. To nie jest tak, że uznaję ten zakup za
błędną decyzję. Nie mam wątpliwości, że samochód dla OSP Golęczewo byłby dobrze wykorzystany,
natomiast moja ocena realizacji działań przy obecnym sprzęcie OSP jest pozytywna. Więcej niepokoju
budzi we mnie ten nieplanowany wydatek – nie był on zaplanowany w budżecie.

Przewodniczący KF-B – ma Pan rację, że wydatek ten nie został wpisany do budżetu. Natomiast o
nowych samochodach mówi się od 25 lat. Najpierw baza lokalowa, potem wymiana sprzętu. Często
spotykałem się z sytuacją, że OSP Golęczewo nie dojeżdżało na akcję, bo samochód ulegał awarii. Nie
wiem, czy ta inwestycja nie jest niezbędna.
Wójt G. Wojtera – byłoby to może i wzruszające gdyby nie fakt stojącego mercedesa. Ten
samochód bardzo by się przydał. W Gminie są ważniejsze wydatki, również w Golęczewie, niż 2
samochody. Spójrzmy na to bardziej szerokokątnie.
Przewodniczący KF-B – pochopne było wydanie 0,5 mln zł. na używane auto dla OSP Suchy Las.
Może pojawi się możliwość dofinansowania?
Wójt G. Wojtera – to nie dofinansowanie, a pożyczka. To nie są środki ekstra z UE. Tu nie ma
perspektyw z ogranicznikiem. Różne są poziomy umorzenia. 100% dzisiaj pochodzi z budżetu gminy.
Przewodniczący KF-B – zgadzam się z tym argumentem. W grudniu przekonywał Pan, że nie będzie
takiej możliwości.
Wójt G. Wojtera – kiedy podejmowaliśmy decyzję o 0,5 mln zł., to rozmawialiśmy o dotacji.
Zupełnie inny kierunek i forma.
Radna M. Salwa – Haibach – z radną Ćwiertnia i radnym Hącia byliśmy dziś na spotkaniu w tej
sprawie u Pana Wójta i potwierdzam, że Pan Wójt podtrzymuje swoją argumentację przedstawioną na
spotkaniu.
Radna U. Ćwiertnia – wspieram moich strażaków i zawsze będę to robiła.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.


Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVII/181/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca
2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego

Radna A. Targońska – dlaczego na lata 2018/2019? W tym budżecie są przecież pieniądze.
Wójt G. Wojtera – wynika to z wniosku starosty. W tym roku nie ma on możliwości poniesienia
kosztów.
Skarbnik M. Wojtaszewska omówiła projekt uchwały.
Projekt uchwały nie był opiniowany, ponieważ miała się nim zająć KKiOŚ.


Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa
pełnej infrastruktury technicznej w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej w Suchym Lesie,
gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna” 010.01010.6050 BI/WPF/00010.

Skarbnik M. Wojtaszewska omówiła projekt uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.


Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.:
”Modernizacja ulicy Sasankowej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las- kanalizacja deszczowa”
600.60016.6050 BI/2015/0037.

Skarbnik M. Wojtaszewska omówiła projekt uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.


Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suchy Las na lata 2017 – 2029.

Skarbnik M. Wojtaszewska omówiła projekt uchwały.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.


Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na
2017 rok.

Radny M. Przybylski – sprawa remontów i referatu promocji. Jest dużo miejsca w ZGK. Czy gmina
nie mogłaby być kontrahentem dla naszej spółki?
Wójt G. Wojtera – myśleliśmy o referacie komunalnym. Jednak ze względu na ilość spraw i
kontaktów bezpośrednich zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Tutaj sytuacja jest podobna. Jesteśmy tuż
przed Dniami Gminy, przed zakończeniem roku szkolnego. Ilość spotkań bezpośrednich jest spora.
Przeniesienie nie dotyczy tylko referatu promocji, ale i też Architektury, Zamówień Publicznych i
Referatu Bezpieczeństwa. Właściciel budynku jest ten sam i stawka ta sama. Warunki dużo lepsze dla
pracowników i klientów.
Radny M. Przybylski – mówiliśmy o połączeniu referatu promocji ze Spółką LARG. Ona docelowo
ma być w budynku ZGK.
Wójt G. Wojtera – pomysł jest dobry – wyostrzenie promocji na gospodarkę. Zgadzam się z tym w
100%. Jutro będę miał spotkanie, gdzie będziemy dyskutować, czy obraliśmy dobry kierunek.
Radny M. Przybylski – ile wydajemy na wynajem obecnych i przyszłych pomieszczeń?
Wójt G. Wojtera – musiałbym to sprawdzić.
Przewodniczący KF-B – prosimy o tę informację do czasu sesji.
Wójt G. Wojtera – te wszystkie działania, to kierunek jaki obraliśmy po rezygnacji z rozbudowy
urzędu.
Radny M. Przybylski – ludzie pytają, po co taki duży teren biurowy dla ZGK, a tu dowiadują się, że
wynajmujemy nowe lokale. Myślałem, że ZGK będzie kierunkiem migracji.
Przewodniczący KF-B – mówiono, że nie ma potrzeby budowy przedszkola w Biedrusku. Moim
zdaniem potrzeba budowy jest natychmiastowa. Finansujemy tematy filmowe w CKiBP, czy wszyscy
mieszkańcy z tego skorzystają? Sprawę samochodu dla OSP odkładamy – a jest ona związana z
bezpieczeństwem.
Projekt uchwały został zaopiniowany 3 głosami za, 1 głos przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.


Projekt oświadczenia w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017-2029 dotyczących
finansowania budowy obiektów oświatowych w m. Złotniki i Golęczewo.

Radny M. Przybylski – przygotowano dwie tabelki do materiałów na sesję. Pan Rafał Urbaniak
dosłał nam kolejne 6 tabel. Są one opisane dość specjalistycznym językiem. Na podstawie tych tabel
powinna powstać analiza przedstawiająca słabsze i mocniejsze strony.
Radna M. Salwa – Haibach – uważam, że omawiana materia jest bardzo istotna, a materiał
obszerny. Wnioskuję o przesunięcie projektu uchwały na następną sesję, by mogły spotkać się
komisje celem zadania specjalistycznych pytań. Wtedy dopiero będziemy mogli podjąć decyzję, który
wariant wybrać.
Wójt G. Wojtera – widzimy, że odczuwamy intensywność działań. Rada wnioskuje o przedstawienie
analizy SWOT. Czy gdybyśmy zdążyli z tą analizą do dnia sesji, może udałoby się nie rezygnować z
tego tematu na najbliższej sesji.

Radna M. Salwa – Haibach – nie jestem w stanie podjąć decyzji podczas prezentacji
przedstawionej na sesji. Należy to przemyśleć.
Przewodniczący KF-B – mówiliśmy też o Biedrusku. Robią się z tego lata. Już teraz musimy
rozmawiać o nowym budynku szkolnym. Ile w ostatnich latach przybyło budynków w Biedrusku?
100% więcej.
Wójt G. Wojtera – nie sądzę. Osiedle Zjednoczenia jest potężnym osiedlem.
Wniosek o przeniesienie projektu oświadczenia na następną sesję został przyjęty 4 głosami za, 3
osoby wstrzymały się od głosu.
Wójt G. Wojtera – przydałaby się jedna dodatkowa sesja, by rozpuścić zator.
Radna M. Salwa-Haibach – wystąpię o dodatkową sesję na 27 lipca. Drodzy Państwo, mam uwagę
porządkową – jeśli nie zostanie zachowane zdyscyplinowanie na sesji co do wypowiedzi, to przedłużę
sesję na piątek.
Ad. 5 - 6.
Wolne głosy i wnioski.
Radna A. Targońska – chciałabym zapytać o sprawy kodeksu reklamowego.
Wójt G. Wojtera – inwentaryzacja już się zakończyła, prace trwają. Będzie przygotowana uchwała.
Szanowni Państwo, będę miał dodatkowy projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy w Jelonku. Prześlę tę
uchwałę do Pani Targońskiej celem zaopiniowania. AMW dała nam czas do końca czerwca na zajęcie
stanowiska co do strzelnicy.
Przewodniczący KF-B – umówiliśmy się na pułap 50/50, Pan go zmienił na 70/30.
Wójt G. Wojtera – widział Pan jakie stanowisko zajął dyrektor AMW. Zapalmy zielone światło.
Chciałbym rozpocząć proces przystąpienia do sporządzenia planu. Jeśli dziś nie podejdziemy do
rozmów, to może potem nie być takiej możliwości.
Radny W. Korytowski – panie Przewodniczący, czy ma Pan inny teren pod boisko, skoro na
omawiany teren Pan się nie zgadza? Przecież mówił Pan, że innego terenu nie ma.
Ad. 7.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:

Przewodniczący:

Justyna Krawczyk

Dariusz Matysiak

