Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Suchy Las
dnia 25.09.2017 r.
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Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Opiniowanie uchwał na najbliższą sesje Rady Gminy Suchy Las.
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 – 4 radnych obecnych, 3 nieobecnych. Porządek posiedzenia Komisji
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4


Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo –
rejon ulicy Za Parkiem II.
Przewodniczący KFBiRG – złożę wniosek o dodatkową rozbudowę pomieszczenia
garażowego, które wystaje poza granicę planu. Przygotuję wniosek o jeszcze jeden sektor dla
rozbudowy budynku. Wniosek o możliwość rozbudowy i przesunięcia linii zabudowy dla
budynku gospodarczego wolnostojącego, warsztatowego. Sprecyzuję to po spotkaniu z Panią
Ratajczak.
Radny M. Przybylski – Rada na sesji nie przyjmie planu i zostanie zaproponowana uchwała
naprawcza.
Członkowie komisja zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie z uwzględnieniem
wniosku Przewodniczącego KFBiRG o zmianę linii zabudowy umożliwiającą rozbudowę
budynku gospodarczego na działkach: 231/20 i 231/19.



Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o numerach
ewidencyjnych: 276/10 i 276/11.
Radny M. Przybylski – radnym nie są znane żadne działania zastosowane w celu
uspokojenia ruchu w omawianym rejonie. Proponuję zdjęcie uchwały do momentu
wprowadzenia przez Wójta fizycznych działań w celu uspokojenia ruchu.

Skarbnik M. Wojtaszewska przedstawiła radnym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia WPF na lata 2017 - 2029. Zmiana ta związana jest z informacją o dofinansowaniu remontu
Starego Baru w Chludowie. Druga przedstawiona uchwała jest analogicznym następstwem
poprzedniej, informującym o zwiększeniu środków.
Radny M. Przybylski – kwota dofinansowania jest poważna i nie należy z niej rezygnować.
Powinniśmy się również starać o dofinansowanie z innych źródeł poza unijnych np. od konserwatora
zabytków.
Członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Ad. 5.
Radna A. Targońska – składałam wniosek do Wójta o dofinansowanie o 111 tys. zł dla parkingu
przy os. Poziomkowym w Suchym Lesie. Przetarg wykazał niedofinansowanie. W tym miesiącu nie ma
zmiany budżetowej. Co Pani Skarbnik na to?

Skarbnik M. Wojtaszewska – opiniowałam tę sprawę negatywnie. Jest wiele ważnych wydatków w
tej chwili, np.: nie mamy jeszcze zakończonej reformy oświatowej.
Radny M. Przybylski – składam do Wójta wniosek o przygotowanie zmiany budżetowej, która
umożliwi skuteczne rozstrzygnięcie przetargu na budowę ul. Jeżynowej z miejscami parkingowymi w
Suchym Lesie.
Członkowie komisji przyjęli wniosek pozytywnie jednogłośnie.
Ad. 6 - 7.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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