Protokół z posiedzenia
Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 4.12.2017 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. Zatwierdzenie planu pracy KF-BiRG na 2018 r.
6. Opiniowanie wniosków komisji stałych do budżetu na rok 2018 oraz wydanie opinii
dotyczącej projektu budżetu na 2018 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 04.12.2016 r. o godz. 12:00, witając członków Komisji oraz zgromadzone
osoby. Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
- 5 członków komisji obecnych, 1 nieobecny. W trakcie posiedzenia dotarł radny W. Korytowski. W
posiedzeniu uczestniczyli również: Wójt G. Wojtera, z-ca Wójta M. Buliński, radni: U. Ćwiertnia, R.
Tasarz, K. Pilas i W. Majewski, G. Łukszo, sołtys wsi Golęczewo P. Majkowski, kierownik Referatu
Komunalnego J. Radomska, kierownik Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego K. Ślęzak, kierownik
Referatu Oświaty, Sportu i Współpracy z Organizacjami V. Pałącarz oraz p. M. Rembicki mieszkaniec
Gminy.
Ad. 4.
Komisja jednogłośnie, pięcioma głosami za, przyjęła porządek posiedzenia.
Ad. 5.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak poinformował zebranych, że plan pracy Komisji pozostaje bez
zmian w porównaniu z 2017 r. z wyjątkiem punktu 1 w III kwartale. Przewodniczący dodał, że po
zaopiniowaniu wniosków do budżetu komisji stałych, KF-BiRG przedstawi swoje.
Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji na 2018 r. – 5 głosów za.
Ad. 6.
Opiniowanie wniosków komisji stałych do budżetu na rok 2018 oraz wydanie opinii dotyczącej
projektu budżetu na 2018 r.
Przystąpiono do omawiania wniosków poszczególnych komisji stałych:
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak odczytał opinię KBiPP odnośnie projektu budżetu na 2018 r.
Następnie przekazał głos Radnemu W. Majewskiemu, który stwierdził, że jest to jeden z najgorszych
projektów budżetu jaki otrzymała komisja. Dodał, że KBiPP nie opiniowała całego planu.
Omówienie i głosowanie poszczególnych wniosków Komisji:
1. Płatne patrole policji w 2018 r. (w projekcie budżetu 40.000 zł).
Radny W. Majewski poinformował zebranych, że Komendant Policji zaplanował wydatki w kwocie 48
tys. zł, ze względu na planowane zmiany co do płatnych dyżurów – wymiana funkcjonariuszy z innymi
jednostkami. Zwiększenie kwoty do 60 tys. zł poprawi możliwości komendy. Radny P. Tyrka spytał,
jak wyglądał podział na patrole między służbę prewencji, a ruchu drogowego w 2017 r. Wójt G. Wojtera
odpowiedział, że urząd uzyska szczegółowe sprawozdanie po zamknięciu roku, które zostanie
przekazane radnym. Wójt poinformował zebranych, iż kwota 40 tys. zł jest realnie fizyczną sumą, która
wystarczy na zadania policji. Głosowanie: 4 za, 1 wstrzymujący.

2. OSP Suchy Las. Zakup mobilnego systemu gaśniczego CAFS (koszt: 25 tys. zł)
Radny R. Tasarz poinformował, że jest to bardzo wydajne urządzenie, zmniejszające straty w akcjach
ratowniczych. Głosowanie: 5 za, jednogłośnie.
KOMISJA SPOŁECZNA
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak odczytał opinię KS odnośnie projektu budżetu na 2018 r. i
poinformował zebranych, że KS nie wydała opinii dla całości planu budżetu ze względu na cofnięcie
środków na obchody 800-lecia Gminy Suchy Las.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak korzystając z obecności p. V. Pałącarz spytał, czy w budżecie
jest zapisana kwota przeznaczona na remont hali w Biedrusku. V. Pałącarz odpowiedziała, że wymiana
podłogi w hali sportowej będzie zrobiona z budżetu z 2017 r. Po rozmowie z p. dyrektor w przeciągu 23 tyg. nawierzchnia zostanie wymieniona. Płatność zostanie zrealizowana po zrobieniu podłogi, dlatego
kwota z budżetu zostanie przesunięta do wydatków niewygasających. Kierownik dodała, że aktualna
kwota przeznaczona na remont jest niewystarczająca i muszą znaleźć się potencjalni wykonawcy, gdyż
podczas przetargu w sierpniu oferty były za wysokie, jednak zadanie będzie wykonane z tegorocznego
budżetu. Przewodniczący D. Matysiak stwierdził, że kwota była zwiększona. Kierownik V. Pałącarz
poinformowała zebranych, że na inwestycje jest przeznaczone 145 tys. zł. jeśli pojawi się wykonawca,
który weźmie udział w postępowaniu i przystąpi do działań jeszcze w grudniu, to prace zakończą się w
styczniu. Kierownik dodała, że ma nadzieję, iż zadanie zostanie w wydatkach niewygasających z
tegorocznego budżetu. Przewodniczący D. Matysiak stwierdził, że nawierzchnia nie nadaje się do
użytkowania, na co p. kierownik V. Pałącarz odpowiedziała, że we wrześniu odbyły się prace
liftingujące parkiet i z dokonanego ostatniego przeglądu przez uprawnioną osobę wynika, że można
korzystać z nawierzchni.
Przewodniczący D. Matysiak spytał o remont szatni w szkole w Biedrusku. Kierownik V. Pałącarz
odpowiedziała, że jest w kontakcie z p. Dyrektor szkoły, od której dostała informacje, że jest na etapie
dokonywania prac modernizacyjnych. Dodała, że nie ma zaplanowanych pieniędzy na nowe szatnie w
szkole, gdyż nie ma możliwości zlokalizowania szatni na korytarzach i prace modernizacyjne będą
wystarczającym działaniem. Przewodniczący D. Matysiak stwierdził, że szatnie stwarzają
niebezpieczeństwo dla zdrowia uczniów. Kierownik V. Pałącarz odpowiedziała, że ma to na uwadze,
szatnie nie są estetyczne ale warunki bezpieczeństwa są zapewnione, gdyż odbyła się dodatkowa
kontrola.
Omówienie i głosowanie poszczególnych wniosków Komisji:
1. Zwiększenie planu finansowego na 2018 o kwotę 250,000 zł dla Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Suchym Lesie.
Głosowanie: 3 za,1 wstrzymujący (radna M. Salwa-Haibach nieobecna w trakcie głosowania).
2. Zwiększenie planu finansowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha
Bogusławskiego. Kwota 50.000 zł projekt zadaszenia pod rowery, malowanie klas.
Głosowanie: 4 za, jednogłośnie (radna M. Salwa-Haibach nieobecna w trakcie głosowania).
3. Dofinansowanie koła wędkarskiego „Przynęta” (koszt: 6 tys. zł).
Głosowanie: 4 za, jednogłośnie (radna M. Salwa-Haibach nieobecna w trakcie głosowania).
4. Dofinansowanie koła wędkarskiego „Delfin” (koszt: 24 tys. zł).
Głosowanie: 4 za, jednogłośnie (radna M. Salwa-Haibach nieobecna w trakcie głosowania).
KOMISJA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Przewodniczący Komisji D. Matysiak odczytał opinię KKiOŚ odnośnie projektu budżetu na 2018 r.
Szczegółowych objaśnień odnośnie wniosków Komisji udzieliła Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska.
Radna A. Targońska poinformowała zebranych, że KKiOŚ nie opiniowała całości projektu budżetu ze
względu na brak uzasadnień do wniosków bieżących. Dodała, że do niektórych wniosków są w
przybliżeniu podane kwoty, które prosi o skorygowanie przez urzędników. Na komisję przybył radny G.

Łukszo. Członkowie KF-BiRG podczas omawiania wniosków zauważyli, że KKiOŚ nie wskazała
źródła finansowania oraz nie podała konkretnej wyceny kosztów na realizację zadań budżetowych,
dlatego postanowiono te wnioski przegłosować na nie, tak by w przerwie je poprawić i ponownie
zaopiniować.
1. Złotkowo - oświetlenie przejścia od ulicy Złotej do Dębowej (ścieżka przy cmentarzu) - 4
lampy (kwota: 29 tys. zł.).
Głosowanie: 5 za, jednogłośnie.
2. Zielątkowo – oświetlenie ulic Krótka – 3 lampy, Daglezjowa – 6 lamp oraz Morwowa z
dokończeniem ul. Wierzbowej – 11 lamp (brak wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji oświetlenia ul. Krótkiej na 38 tys.
zł., ul. Daglezjowej na 60 tys. zł., a pozostałe ulice na 120 tys. zł. Radny P. Tyrka dodał, że potrzebne
jest utworzenie przyłącza, dlatego cena powinna zawierać jego cenę. Radny M. Przybylski spytał,
dlaczego zostały oszacowane tak wysokie kwoty. Kierownik J. Radomska odpowiedziała, że na ul.
Krótkiej koszt jednej lampy wyniesie 7 tys. zł., natomiast na ulicy Morwowej i Wierzbowej potrzebne
są 11m lamp drogowych, dlatego należy przyjąć kwotę 10 tys. zł za jedną lampę. Przewodniczący KFBiRG D. Matysiak spytał o rozwiązanie kwestii budowy lamp na ul. Morwowej w związku z pomnikami
przyrody. Radny P. Tyrka odpowiedział, że kabel będzie poprowadzony od ul. Wierzbowej, aby nie
uszkodzić drzew, ponieważ rosną w wąskim pasie drogowym. Na komisję przybyła p. A. Szczęsna
Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego, która poinformowała zebranych o braku projektu
ulicy Wierzbowej. Komisja podjęła decyzję, by wyłączyć ul. Wierzbową z wniosku i rozdzielić wniosek
na trzy osobne. Kierownik A. Szczęsna poprosiła, by we wnioskach nie podawać liczby lamp.
Kierownik J. Radomska przedstawiła realną wycenę kosztów – ul. Krótka 35 tys. zł, ul. Daglezjowa 60
tys. zł, ul. Morwowa 80 tys. zł. Głosowanie: 5 przeciw, jednogłośnie.
3. Zielątkowo - przygotowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu działki rekreacyjnosportowej wraz z budynkiem gospodarczym na działce rekreacyjno-sportowej w Zielątkowie
(brak wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 4 tys. zł. Radny P. Tyrka
spytał, czy jest to wystarczająca kwota. Dodał, że pierwotnie koncepcja nie obejmowała budowy
budynku gospodarczego, dlatego Radni chcą, by koncepcją objąć również budynek. Wójt G. Wojtera
zaproponował by nie wpisywać budowy budynku jako oddzielny temat i nie przeprowadzać procedury,
gdyż jest potrzebna koncepcja urbanistyczna. Rozszerzona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
został zlecona, a wyniki pokażą, czy nie trzeba będzie wprowadzić korekty mpzp. Wójt wnioskował o
wstrzymanie się z tym punktem, gdyż może być w trakcie realizacji. Urząd dysponuje wolnymi
środkami z przesunięć 3 mpzp, co pozwala wykonać inwestycję. Wójt stwierdził, że mieszkańcy wybrali
bardzo ciekawą koncepcję, dlatego należy solidnie przygotować się do inwestycji. Radny P. Tyrka
stwierdził, że KKiOŚ nie zauważyła, iż mpzp zezwala na budowę budynku z przeznaczeniem na cele
sportowo-gospodarcze. Radny dodał, że w związku z wypowiedzią Wójta wycofuje się z
przedstawionego wniosku. Głosowanie: 1 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący.
4. Chludowo - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej (koszt: 250 tys. zł.).
Komisja dyskutowała nad zasadnością budowy kanalizacji sanitarnej ze względu na małą liczbę
gospodarstw domowych, które zostałyby objęte kanalizacją. Radny P. Tyrka poinformował członków
Komisji, że wnioskował o dane zadanie, ponieważ podczas inwestycji budowy głównej sieci kanalizacji
sanitarnej w Chludowie ul. Słoneczna została pominięta. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że ul.
Słoneczna została wyłączona z inwestycji kanalizacji Chludowa ze względu na RLM – była to pierwsza
inwestycja ze środków unijnych. Skromność zabudowy w stosunku do długości sieci do zbudowania,
powodowała zakłócenie napiętej ilości RLM do sieci kanalizacyjnej i dlatego inwestycja budowy
kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej nie została wykonana. Wójt stwierdził, że urząd miał świadomość
pominięcia ulicy, jednak taka została podjęta decyzja, ze względu na dotacje unijne. Przewodniczący
KF-BiRG D. Matysiak stwierdzi, że argument jest przekonywujący. Radna A. Targońska spytała, czy
jest szansa, by Aquanet dofinansował inwestycję. Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak spytał o
zasadność rozpoczynania inwestycji w różnych częściach gminy, gdyż łatwiej jest zakończyć
kanalizowanie jednego bloku np. jednej miejscowości, a następnie przejść dalej. Wójt G. Wojtera

odpowiedział na pytanie radnej A. Targońskiej, że nie jest to możliwe, ponieważ ujęcie w programie
realizacyjnym jest klarowne. W tej chwili urząd realizuje wiele inwestycji kanalizacji sanitarnej w
ramach programów wspólnych z Aquanet. Wójt odpowiedział p. Przewodniczącemu KF-BiRG, że są to
trudne wybory, gdy rezygnuje się z budowy kanalizacji w ulicach bez kanalizacji, jednak urząd woli
zrealizować budowę kanalizacji na terenie, gdzie Aquanet dopłaca 50% do inwestycji, ponieważ oferty
cenowe są bardzo wysokie. Kierownik RB-I A. Szczęsna poinformowała Komisję, że kwota inwestycji
jest realna, ponieważ teren jest obniżony i jest potrzeba przepompownia. Głosowanie: 1 za, 4
wstrzymujące.
5. Chludowo - wykonanie chodnika przy ulicy Za Parkiem. Brak podziału i nie ma wykupu (brak
wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 70 tys. zł. Spytała, czy jest
projekt na inwestycję. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że Gmina nie przystępuje do wykupu, ponieważ
nie jest wiadome, po której stronie zostanie wykonany chodnik. W momencie podjęcia decyzji, będzie
można procedować sprawę wykupu terenów, gdzie nie ma podziałów geodezyjnych. Rada A. Targońska
stwierdziła, że w takiej sytuacji wniosek został przedwcześnie podjęty. Głosowanie: 5 przeciw,
jednogłośnie.
6. Chludowo - budowa chodnika przy ulicy Kościelnej od Rynku do skrzyżowania z ul. Polną
(brak wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 40 tys. zł. Kierownik J.
Radomska stwierdziła, że 40 tys. zł, to za mała kwota, należy przeznaczyć 60 – 80 tys. zł – projekt i
wykonanie. Głosowanie: 5 przeciw, jednogłośnie.
7. Chludowo - uzupełnienie oświetlenia ulicy Strumykowej i Łagiewnickiej do końca zabudowy
(brak wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 60 tys. zł – 6 lamp, po 3 lampy
na ulicę. Przewodniczący D. Matysiak spytał się o rodzaj lamp. Kierownik J. Radomska odpowiedziała,
że będą to lampy drogowe, które będą droższe. Radny M. Przybylski zaproponował wstawienie po 4
lampy. Radna A. Targońska spytała, czy jest projekt inwestycji. Kierownik J. Radomska stwierdziła, że
nie ma projektów. Dodała, że jeśli na ulicach są słupy to Enea będzie mogła dołożyć oprawy jeśli nie,
to będą musiały być nowe projekty. Wójt M. Buliński poinformował, że na ul. Strumykową jest projekt.
Głosowanie: 5 przeciw, jednogłośnie.
8. Chludowo - projekt doświetlenia placu przy ulicy Rynek (brak wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 15 tys. zł. Kierownik J.
Radomska stwierdziła, że jest to za duża kwota, wystarczy 5-7 tys. zł. Glosowanie: 5 przeciw,
jednogłośnie.
9. Golęczewo - rekompozycja terenu wokół figury (brak wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 20 tys. zł. Radna dodała, że
kwota wystarczy na rozpoczęcie prac. Sołtys P. Majkowski spytał, czy teren jest własnością gminy.
Radna U. Ćwiertnia odpowiedziała, że do gminy należy teren przed figurą. Głosowanie: 5 przeciw,
jednogłośnie.
10. Golęczewo - budowa parkingu przy boisku sportowym w oparciu o istniejącą koncepcję (brak
wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 90 tys. zł. Przewodniczący
KF-BiRG D. Matysiak przypomniał, że w zeszłym roku prowadzone były rozmowy o utwardzeniu
miejsca przy budynku socjalnym. Sołtys P. Majkowski poinformował zebranych o 2 koncepcjach.
Parking w granicach 23 miejsc nie musi być zgłaszany jako wjazd i zjazd na drogę powiatową i miejsca
nieutwardzane w sposób jednolity nie wymagają specjalnego pozwolenia. Sam wjazd będzie z płyt
betonowych. Sołtys dodał, że wjazd miałby być na drogę gminną. Radna A. Targońska stwierdziła, że
we wniosku nie ma informacji o typie utwardzenia nawierzchni. Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak
spytał o to, co zawiera koncepcja. Sołtys P. Majkowski odpowiedział, że koncepcja zawiera

rozplanowanie parkingu plus nasadzenia. Kierownik A. Szczęsna poinformowała zebranych o kolejnym
etapie budowy kanalizacji i drogi w Golęczewie, który obejmie ul. Strażacką. Kierownik stwierdziła, że
logicznym byłoby wykonanie najpierw inwestycji budowy kanalizacji i drogi, a następnie zrobienie
parkingu. Kierownik J. Radomska poprosiła radnych o wstrzymanie inwestycji do zakończenia
inwestycji kanalizacji na ul. Strażackiej, gdyż miejsce pod parking jest miejscem na składowanie
materiałów. Głosowanie: 5 przeciw, jednogłośnie.
11. Golęczewo - wykonanie ścieżek żwirowych wokół stawu przy ulicy Tysiąclecia (brak wyceny
kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 20 tys. zł. Sołtys P. Majkowski
poinformował o projekcie ścieżki żwirowej – 1100m2. Sołtys dodał, że oszacowano kwotę na 60 tys. zł,
ze względu na nowoczesną technologię ścieżki rowerowej. Głosowanie: 5 przeciw, jednogłośnie.
12. Golęczewo - budowa oświetlenia ulic: Pszenna, Rolna, Zbożowa, Malinowa, Agrestowa (brak
wyceny kosztów).
Radna A. Targońska stwierdziła, że będzie to inwestycja budowy 32 lamp. Kierownik A. Szczęsna
poinformowała, że projekt jest wykonany. Głosowanie: 5 przeciw, jednogłośnie.
13. Golęczewo - projekt oświetlenia ulic: Stolarskiej, Krzywej, Lazurowej (projekt - 9 lamp) (brak
wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę projektu inwestycji na 20 tys. zł. Radny M.
Przybylski stwierdził, że jest do za duża kwota. Sołtys P. Majkowski dodał, że dane ulice są stosunkowo
krótkie i wystarczą 2-4 lampy. Kierownik J. Radomska stwierdziła, że są to trzy różne lokalizacje i trzy
różne projekty. Kierownik A. Szczęsna dodała, że koszt projektu 3 inwestycji wyniesie około 10-15 tys.
zł. Głosowanie: 5 przeciw, jednogłośnie.
14. Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną – nowe urządzenia i podłoże - os.
Zjednoczenia (brak wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 30 tys. zł. Kierownik J.
Radomska poinformowała Komisję, że w zależności od powierzchni placu pod kurtynę wodną należy
zasięgnąć opinii specjalisty jaki byłby koszt 1m2. Kierownik dodała, że 30 tys. zł na urządzenia i
utwardzenie powierzchni nie starczy. Głosowanie: 4 przeciw, 1 wstrzymujący.
15. Biedrusko - zwiększenie środków na pielęgnację zieleni w miejscowości Biedrusko (brak
wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 10 tys. zł. Kierownik J.
Radomska stwierdziła, że należy doprecyzować wniosek, ponieważ w budżecie znajdują się dwa różne
zadania: koszenie poboczy i utrzymanie zieleni i skwerów, dlatego należy wskazać, o jaką pielęgnację
chodzi. Radna A. Targońska stwierdziła, że przy składaniu ogólnego wniosku na całą miejscowość
Komisja przydzieli kwotę na dane trzy zadania. Radny M. Przybylski zgłosił uwagę o charakterze
formalnym – skoro wniosek był przyjęty przez KKiOŚ, powinien być przegłosowywany na tej komisji.
Jeśli zostanie przegłosowany na tak i nie ma klasyfikacji budżetowej to J. Radomska, Wójt czy adresat
merytoryczny, taką klasyfikacje zrobi i uzupełni kwotę w paragrafach. To będzie najwłaściwsze
podejście, gdyż zostawia swobodę do działania. Głosowanie: 4 przeciw, 1 wstrzymujący.
16. Biedrusko - usunięcie rzeźby kwiatowej kolarza i postawienie w tym miejscu urządzenia do
zabaw dla dzieci (brak wyceny kosztów).
Głosowanie: 4 przeciw, 1 wstrzymujący.
17. Biedrusko - podłączenie do kanalizacji budynku starego przedszkola (brak wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 5 tys. zł. Przewodniczący D.
Matysiak spytał o środki na projekt i wykonawstwo. Kierownik A. Szczęsna odpowiedziała, że dyrekcja
Przedszkola robiła wstępne analizy i miało być to uwzględnione w kosztach szkoły. Przewodniczący
KF-BiRG D. Matysiak poinformował p. Kierownik, że nie wykonano takiej analizy i p. dyrektor
zauważyła problem, że przydomowa oczyszczalnia może być niewydolna. Kierownik RBI A. Szczęsna

stwierdziła, że konieczność podłączenia przedszkola nie podlega dyskusji. Odnośnie analizy z taką
informacją urząd występował do szkoły i szkoła podejmowała w tym kierunku działania – dyrekcja
miała prowadzić rozmowy z projektantem i ująć to w swoich kosztach. Wójt G. Wojtera stwierdził, że
proponowana kwota jest zbyt mała. Głosowanie: 4 przeciw, 1 wstrzymujący.
18. Suchy Las - Wschód - przebudowa chodnika na ul. Bogusławskiego od ul. Alejowej do ul.
Kubackiego (brak wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 80 tys. zł przyjmując cenę za
1m2 chodnika na poziomie 120 zł. Kierownik J. Radomska stwierdziła, że kwota będzie większa,
ponieważ cena za 1m2 wzrosła i najniższa stawka wynosi 150-160 zł przy wykorzystaniu nowej kostki
brukowej. Głosowanie: 5 przeciw, jednogłośnie.
19. Suchy Las - pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego w zakresie budowy oświetlenia ulicy
Sucholeskiej – projekt (brak wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę projektu inwestycji na 15 tys. zł, dodając, że
zadanie nie jest uwzględnione w budżecie. Kierownik A. Szczęsna poinformowała Komisję o
wystąpieniu urzędu do Powiatu o doświetlenie ul. Sucholeskiej. W ramach projektu ronda będzie można
dołączyć oświetlenie dla całego odcinka ulicy. Sama ulica będzie poszerzana, dlatego należy wstrzymać
się z inwestycją, ponieważ w sytuacji zamontowania lamp przed poszerzeniem, trzeba będzie je
demontować w momencie przystąpienia do robót. Kierownik dodała, że kwota 15 tys. zł wystarczy na
stworzenie projektu. Głosowanie: 5 przeciw, jednogłośnie.
20. Suchy Las - projekt i budowa lampy przy przejściu dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ul.
Sucholeskiej i Kryształowej (brak wyceny kosztów).
Radna A. Targońska spytała, o to jak wygląda realizacja inwestycji i czy można ją przyspieszyć.
Kierownik J. Radomska odpowiedziała, że przyszło pismo z Powiatu, z którego wynika, że Powiat
najpierw chce wykonać analizy. Głosowanie: 5 przeciw, jednogłośnie.
21. Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym (brak wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 6 tys. zł. Głosowanie: 5
przeciw, jednogłośnie.
22. Suchy Las - budowa brakującego fragmentu chodnika przy ul. Szkółkarskiej (brak wyceny
kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 3 tys. zł. Głosowanie: 5
przeciw, jednogłośnie.
23. Wykonanie badań mikrobiologicznych powietrza i gleby w pobliżu biokompostowni (brak
wyceny kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała, że oszacowała kwotę inwestycji na 6 tys. zł. Dodała, że wniosek
został sformułowany na podstawie głosów mieszkańców Suchego Lasu - Wschód, którzy twierdzą, że
powietrze może być skażone. Głosowanie: 5 przeciw, jednogłośnie.
24. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – paragraf 2720, zadanie BI/0082 (brak wyceny
kosztów).
Radna A. Targońska poinformowała o zwiększeniu kwoty z 200 tys. zł na 300 tys. zł w paragrafie 2720.
Głosowanie: 5 przeciw, jednogłośnie.
25. Akcja ulotkowa „Sprzątaj po swoim psie" oraz „Akcja anty-smog" (koszt: 10 tys. zł)
Głosowanie: 5 za, jednogłośnie.

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji D. Matysiak odczytał opinię KR odnośnie projektu budżetu na 2018 r., która
zawierała jeden wniosek – zmniejszenie zaplanowanej kwoty na zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii dla Komisji Rewizyjnej. Szczegółowych objaśnień odnośnie wniosku Komisji
udzielił członek KR Radny M. Przybylski.
Radny M. Przybylski uzasadnił, że zmniejszenie o 3 tys. zł związane jest z niewykorzystywaniem przez
KR całej sumy. Nowa kwota wyniosłaby 5 tys. zł.
Glosowanie: 5 za, jednogłośnie.
Radny M. Przybylski przestawił zalecenie KR dot. ograniczenia deficytu budżetowego. Radny dodał,
że planowany deficyt budżetowy w wysokości 20 mln zł jest zbyt wysoki. Radni proponują, aby Wójt
pochylił się nad sprawą, gdyż wpływy są wyższe niż w latach ubiegłych, a deficyt wydaje się wysoki.
Radny M. Przybylski stwierdził, że budżet zawiera zadania majątkowe na poziomie 70 mln zł, a
doświadczenie uczy, że inwestycje nie będą w tej wysokości zrealizowane – w ostatnich latach realizacja
na poziomie 50%. Radny dodał, że zaciąganie zobowiązań w postaci obligacji gminnych w pierwszym
półroczu nie będzie potrzebne – przetargi na inwestycje odbędą się później. Wiele płatności za
inwestycje w 2018 r. będzie przesuniętych. Radny zaproponował, by poczekać z emisją obligacji czy
zaciąganiem kredytów do czasu rozstrzygnięcia przetargów. Wójt G. Wojtera z częścią wypowiedzi
radnego się zgodził. Jest to procedura ostrożnościowa. Urząd planuje, by budżet wykonać,
doświadczenie wskazuje, że różnie wychodzi z wykonaniem budżetu, w przypadku inwestycji jest
ciężko. Wójt dodał, że należy rozgraniczyć deficyt planowany i rzeczywisty – Gmina uwzględniła
emisje obligacji, która nie musi zaistnieć. Pokrycie deficytu planowanego w momencie, gdy się pojawi
jako fizyczne - realne zjawisko w budżecie, to mając upoważnienie Rady, Gmina będzie mogła
skorzystać ze środków, które zabezpiecza.
Przewodniczący Komisji zawnioskował o przerwę. Głosowanie w sprawie wniosku: 5 za, jednogłośnie.
Na posiedzenie przybył Radny W. Korytowski.
Następnie, w imieniu klubów Inicjatywa Mieszkańców - Gmina Razem wnioski do wydatków
bieżących złożył radny M. Przybylski.
1. RK/ROL/2015/3 dofinansowanie działalności kół łowieckich – zmniejszenie kwoty z 30 tys. zł na
20 tys. zł. Komisja na dzień dzisiejszy nie wie, co się kryje pod kwotą 30 tys. zł. Kierownik J. Radomska
poinformowała Komisję, że kwota jest przeznaczona na zezwolenie na odstrzał dzików. Radny M.
Przybylski poprosił o udostępnienie umowy do wglądu w ramach wyjaśnień.
Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące
2. RK/0015 równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia
dróg gminnych – zwiększenie kwoty o 20 tys. zł. Utwardzenie ul. Kochanowskiego do ul. Poznańskiej
w Złotkowie. W 2018 planowana jest budowa ulicy Kochanowskiego z pełną infrastrukturą. Będzie to
jedyny wyjazd z tej części osiedla. Komisja zauważyła problem ograniczonego dostępu ulicy
Kochanowskiego w Złotnikach. Radny M. Przybylski stwierdził, że droga jest objęta miejscowym
planem i należałoby poczynić odpowiednie kroki w celu umożliwienia mieszkańcom względnej
komunikacji, dlatego komisja wnioskuje o wykup kawałka terenu i jego utwardzenie. Kierownik J.
Radomska stwierdziła, że kwota wystarczy, lecz ze względu na część gruntu prywatnego gmina
potrzebuje porozumienia oraz podziału, by wydzielić drogę. Przewodniczący D. Matysiak dodał, by p.
Kierownik uwzględniła odcinek drogi przy szkole prywatnej w Biedrusku od ul. Lipowej (Osiedle
Natura) do ul. 7 Pułku Strzelców Konnych, ponieważ będzie przeprowadzana inwestycja budowy
kanalizacji i ulica będzie wyłączona z ruchu. Kierownik J. Radomska stwierdziła, że musi sprawdzić,
czy teren został wykupiony od wojska.
Głosowanie: 6 jednogłośnie.
3. RK/2012/0005 remonty nawierzchni w pozbruku – zwiększenie kwoty o 20 tys. zł na wymianę
podłoża na siłowniach zewnętrznych w Suchym Lesie i Złotnikach (ul. Miła). W Złotnikach obecna
nawierzchnia jest z drobnego tłucznia, który przenoszony jest na boisko do koszykówki oraz plac zabaw
dla dzieci. Utrudnia to konserwację boiska - sugestia GOS. W Suchym Lesie siłownia zewnętrzna przy

ul. Meteorytowej wymaga utwardzenia. Kierownik J. Radomska poinformowała Komisję, że wniosek
odnosi się do złego paragrafu – w dziale 926 znajdują się paragrafy dotyczące siłowni zewnętrznych.
Dodała, że kwota jest adekwatna i zgłosi p. Skarbnik, by przeniosła kwotę.
Głosowanie: 6 za jednogłośnie
4. RK/0085 umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi – zwiększenie
kwoty o 350 tys. zł. Komisja postanowiła zwiększyć kwotę by wykonać utwardzenie 3 dróg – Suchy
Las ulica Różana 66 tys. zł, Biedrusko ulica Jesionowa 281 tys. zł oraz ulica Leśna 80 tys. zł. Kierownik
J. Radomska stwierdziła, że z utwardzeniem ulicy Leśnej można poczekać aż zostaną zdjęte pasy z ulicy
Rubinowej. Kierownik poinformowała Komisję, że inwestycja budowy kanalizacji rusza w przyszłym
roku. Ulice 7. Pułku Strzelców Konnych i Leśna – płyty będą musiały czekać, aż zostanie zrobiona
kanalizacja. Dodała, że w 2019 r. całe Os. Kamieni Szlachetnych będzie wykonane i będzie można
wykorzystać płyty z tamtych ulic, by utwardzić ulice podane przez Komisję. Kierownik J. Radomska
zaproponowała, aby wstrzymać się z utwardzeniem ulicy Leśnej, gdyż jest to uzasadnione finansowo i
technologicznie. Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak spytał, czy jeśli inwestycja budowy kanalizacji
rusza w przyszłym roku, to na jesień będzie wykonana. Kierownik J. Radomska odpowiedziała, że nie
wie. Radny M. Przybylski zaproponował przenieść zadanie do wydatków niewygasających. Jednak
kierownik J. Radomska stwierdziła, że bieżących wydatków nie można przesuwać do „niewygasów”.
Dodała, że część ulicy Leśnej jest własnością prywatną i najpierw należałoby dokończyć procedurę
wykupu bądź podziału, by położyć płyty. Przewodniczący D. Matysiak stwierdził, że należy położyć
płyty na terenie gminnym. Kierownik J. Radomska stwierdziła, że może być problem, gdyż w osi jezdni
przebiega granica.
Radna A. Targońska spytała o tytuł własności gminy do ulicy Różanej w Suchym Lesie.
Kierownik J. Radomska stwierdziła, że droga miała być budowana, natomiast jest wyłączona, ponieważ
jest za wąska. Na dzień dzisiejszy odcinek przejezdny należy do gminy. Aby wybudować drogę należy
ją najpierw poszerzyć, co wiąże się z wykupem ziem, a na dzień dzisiejszy gmina nie może tego zrobić.
Radna A. Targońska spytała, czy nie można tego załatwić poprzez postępowanie ZRID albo mpzp.
Spytała, czy można tymczasowo położyć tam płyty oraz zrobić nawrotkę, by ułatwić mieszkańcom
życie. Kierownik J. Radomska stwierdziła, że jak najbardziej można położyć płyty.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak zaproponował wstrzymanie zadania utwardzenia ulicy Leśnej
– odjęcie kwoty za ul. Leśną – 80 tys. zł. Kierownik A. Szczęsna poinformowała, że rozpoczynają się
prace związane z projektowaniem ulicy Jesionowej. Planowo w 2019 roku roboty mają ruszyć –
inwestycja budowy kanalizacji deszczowej z drogami. Dodała, że warto zastanowić się, czy w tej ulicy
kłaść płyty. Przewodniczący D. Matysiak spytał w czym przeszkadzałyby płyty.
Kierownik J. Radomska stwierdziła, że płyty po roku byłyby zdejmowane ze względu na budowę
kanalizacji wraz z drogą. Wójt M. Buliński dodał, że droga jest utwardzana na bieżąco.
Radny M. Przybylski stwierdził, że budowa ul. Jesionowej jest w WPF. Spytał, czy jeśli inwestycja ma
być wykonana w 2019 r., to czy jest projekt? Kierownik A. Szczęsna odpowiedziała, że nie. Radny M.
Przybylski zaproponował pozostawienie ulicy w zadaniu, jeśli natomiast faktycznie będzie
przeprowadzona inwestycja to prosi o wpisanie do WPF, wtedy zadanie zostanie skorygowane.
Głosowanie: jednogłośnie za 6.
5. RGN/2015/10 dzierżawa i najem gruntów na terenie Gminy – obniżenie kwoty o 110 tys. zł, ze
względu na brak uzasadnienia przeznaczenia kwoty. Radny M. Przybylski spytał o sens wydawania 500
tys. zł na dofinansowanie dzierżawy budynku dla ZGK, który część swojej siedziby wynajmuje
podmiotom prywatnym i gminie.
Głosowanie: 4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.
6. RGN/2015/7 wynajem lokali na potrzeby biurowe UG – obniżenie kwoty o 20%, ze względu na
brak uzasadnienia przeznaczenia kwoty.
Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.

7. PG/2016/0015 publikacje w mediach Rady Gminy Suchy Las - wykup stron do dyspozycji Rady
Gminy Suchy Las. W czasopiśmie, które ukazywało się 12 razy w roku - nieprzerwanie raz w miesiącu
przez ostatnie 24 miesiące, we wszystkich miejscowościach Gminy Suchy Las – zwiększenie kwoty o
5 tys. zł. Uzasadnienie: 2 strony cz/b + pół strony gratis 3.600 netto = 4.428 brutto x 12 miesięcy razem
53.136 zł (brutto). Radny M. Przybylski stwierdził, że sytuacja jest jasna i oczywista, jeśli raz w
miesiącu Radni mają informować o pracach Komisji oraz Rady Gminy, to muszą mieć zagwarantowany
tatki tytuł, który się ukazuje 12 razy w roku. Wójt G. Wojtera stwierdził, że są 3 tytuły, które te kryteria
spełniają – Magazyn Mieszańców, Głos Poznański oraz Twój Tydzień – gazeta o zasięgu powiatowym.
Radny P. Tyrka spytał o to, skąd potrzeba zwiększenia kwoty. Radny M. Przybylski odpowiedział, że
jest to informacja od dotychczasowego partnera – Rady Gminy . Radny P. Tyrka stwierdził, że nie ma
rozeznania rynku i komisja posiada informację tylko od 1 prywatnego wydawcy. Spytał, czy był badany
rynek, czy wzrost 10% jest wiązany z tym, że istnieje prawdopodobieństwo, że wydawca zamierza
więcej zyskać pieniędzy, czy jest to rozsądny wzrost, gdyż cena wydawnictw wzrosła. Radny M.
Przybylski stwierdził, że w tym roku zabrakło pieniędzy – informacja od Magazynu Sucholeskiego.
Radny P. Tyrka dodał, że w Zielątkowie nie ma miejsca, w którym takie czasopismo mogliby
mieszkańcy pobierać. Radny M. Przybylski stwierdził, że jest to kwestia dystrybucji właściciela pisma.
Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.
8. SEK/KP/2015/2 koszty pracownicze – zwiększenie kwoty o 10% - 656 tys. zł. Komisja stwierdziła,
że zwiększenie wynagrodzenia jest związane z dobrą pracą urzędników, gdyż coraz trudniej jest na
rynku pracy zyskać dobrych pracowników. Zasadnym jest zwiększenie wynagrodzenia, dodatkowo
komisja zaproponowała by w paragrafie 4110 pozycja SEK/KP/2015/2, następnie w paragrafie 4120
pozycja SEK/KP/2015/2 zwiększyć kwoty również o 10%. Wójt G. Wojtera stwierdził, że nie ma
potrzeby zwiększania danych kwot. Wójt stwierdził, że jest rzesza pracowników gminy, którzy oczekują
zwiększenia płac, a podwyżka dla urzędników spowodowałaby dyskusję. Odbywające się rozmowy z
pracownikami pedagogicznymi byłyby burzliwe w momencie wprowadzenia do dyskusji podwyżki dla
urzędników, skutki byłyby bardziej dotkliwe niż kwota, o której początkowo Rada myślała. Wójt dodał,
że jako kierownik urzędu w ramach tego budżetu radzi sobie i nie ma w tej chili sytuacji, by z powodów
płacowych, któryś z pracowników chciałby odejść. Z powodzeniem wykorzystuje inny instrument –
nagrody. Wójt podziękował za inicjatywę, jednak nie poparł wniosku. Głosowanie: 4 za, 2
wstrzymujące.
9. OG/0006 zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów – zmniejszenie kwoty o 20%
do 36 tys. zł. Komisja obniżyła kwotę ze względu na brak uzasadnienia, dlaczego tak wysoka kwota
została zapisana w budżecie. Wójt G. Wojtera stwierdził, że jest nieścisłość w działaniach Komisji. W
sposób bezpośredni Komisja obniża warunki pracy urzędników, a jednocześnie zamierza zwiększyć
płace. Radny M. Przybylski poprosił o zaprezentowanie, w jaki sposób dokonuje się zakupu materiałów
drukarskich. Czy tworzy się konkursy, czy kupuje się od jednego dystrybutora. Wójt G. Wojtera
zobligował się do przedstawienie argumentacji na sesji. Przewodniczący D. Matysiak stwierdził, że
odebrał sygnały, iż urząd wybiera najdroższych dostawców. Kierownik K. Ślęzak poinformowała, że
urząd wybiera najtańszego dostawcę. Dokonuje się zakupu kompleksowo, na określoną ilość materiału.
Głosowanie: 4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.
10. OG/0007 zakup artykułów różnych – zmniejszenie kwoty o 20% do 48 tys. zł. Komisja
przedstawiła tą samą argumentację, jak w pkt. 9. Kierownik K. Ślęzak stwierdziła, że nie jest w stanie
pokazać zapytań ofertowych, gdyż nie ma stałych zakupów, zakupy dokonywane są na bieżąco.
Przewodniczący D. Matysiak spytał, co kryje się za sformułowaniem „różne artykuły”. Kierownik WOG K. Ślęzak odpowiedziała, że jest to drobne wyposażenie, myjka ciśnieniowa i tym podobne.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach spytała, dlaczego urząd kupuje myjkę ciśnieniową jak
zatrudnia firmę sprzątająca, która taką maszynę powinna mieć. Kierownik Wydziału K. Ślęzak
odpowiedziała, że łatwiej będzie utrzymać czystość na zewnątrz urzędu – obecna umowa z firmą nie
jest związana ze sprzątaniem zewnętrznej przestrzeni urzędu. Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.
11. OG/0015 zakupy informatyczne o charakterze interwencyjnym – zmniejszenie kwoty o 20% do
4 tys. zł. Komisja przedstawiła tę samą argumentację jak w pkt. 9. Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.

12. OG/0019 wyposażenie stanowisk pracy i utrzymanie ciągłości działania, zakup sprzętu
informatycznego – obniżenie kwoty o 20% do 104 800 tys. zł. Komisja przedstawiła tę samą
argumentację jak w pkt. 9. Wójt G. Wojtera poinformował, że w urzędzie ma miejsce generalna
wymiana oprogramowania, ma miejsce przejście na nowe systemy. Zakup sprzętu jest związany w
sporej części z restrukturyzacją oprogramowania, która trwa. Urząd nie chce nowego oprogramowania
wgrywać na stare jednostki, które będą wycofywane z obiegu. Pani Skarbnik mówiła, że w tej chwili
przechodząc z jednego do drugiego środowiska są urzędnicy, którzy pracują na dwóch komputerach.
Aby chronić dane byłoby bezpieczniej zakupić nowy sprzęt. Kwota nie jest astronomiczna, nie różni się
znacznie od zeszłorocznych kwot. Wójt stwierdził, że przedstawi szerszą argumentację.
Przewodniczący D. Matysiak poprosił o przedstawienie konkretnych dokumentów – procedury
zakupowe. Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
13. OG/0022 wydatki na prenumeratę – zmniejszenie kwoty o 20% do 14,400 zł. Komisja
przedstawiła tę samą argumentację jak w pkt. 9. Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
14. OG/2017/0003 zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, sprzęt –
zmniejszenie kwoty 20% do 204 060 tys. zł. Komisja przedstawiła tę samą argumentację jak w pkt. 9.
Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
15. OG/2017/0007 kolokacja urządzeń serwerowych – obniżenie kwoty o 100%. Komisja obniżyła
kwotę ze względu na brak uzasadnienia. Radny M. Przybylski poprosił o przedstawienie informacji,
jakie dane są na serwerach kolokowane. Komisja chce się wnikliwie tej sprawie przyjrzeć. Kierownik
WO-G K. Ślęzak stwierdziła, że komisja systematycznie obcina wydatki. W tym roku urząd wymienił
10 komputerów z 90. Kierownik stwierdziła, że co roku coraz więcej urząd korzysta z danych
przestrzennych. Dodała, że w 2018 r. kończy się umowa z serwerownią i kwota przedłużenia umowy,
bądź znalezienie innej serwerowni nie zamknie się w przedziale 100 – 200 tys. zł. Radny M. Przybylski
stwierdził, że radni nie obcinają wydatków, tylko są w fazie wniosków, opiniowania. Po uzyskaniu
uzasadnienia radni podejmą decyzję. Głosowanie: 4 za, 2 przeciw
16. OG/2018/1 wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Suchy Las – obniżenie kwoty
o 100 %. Komisja obniżyła kwotę ze względu na brak uzasadnienia. Radni chcą poznać przyczyny tak
wysokiej kwoty. Głosowanie: 4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.
17. OG/INFO/0039 obsługa informatyczna UG – obniżenie kwoty o 100%. Komisja obniżyła kwotę
ze względu na brak uzasadnienia. Komisja stwierdziła, że tworzy się Referat Informatyczny w urzędzie
- planuje się zatrudnienie w 2018 r. w sumie 4 informatyków – nie spadają koszty obsługi
informatycznej, a z drugiej strony rosną etaty. Radny M. Przybylski spytał o zadania, jakie będą
wykonywali nowi informatycy. Radny dodał, że powinno to być kompatybilne – płacimy za coraz
więcej etatów, a zmniejszamy koszty obsługi. Kierownik K. Ślęzak odpowiedziała, że informatycy będą
obsługiwać sieć światłowodową, która zostanie podłączona w urzędzie jak i we wszystkich szkołach na
terenie gminy. Nowe etaty są niezbędne do dobrego funkcjonowania systemu. Kierownik stwierdziła,
że odniesie się do sytuacji pisemnie. Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
18. OG/INFO/0040 opieka nad oprogramowaniem – zmniejszenie kwoty o 100%. Komisja
przedstawiła tę samą argumentację jak w pkt. 17. Kierownik K. Ślęzak poinformowała zebranych, że
kwota jest przeznaczona na umowy serwisowe za systemy, z których korzysta się w urzędzie.
Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.
19. OG/INFO/0041 hosting stron WWW, projekty i administracja – zmniejszenie kwoty o 50% do
23 050 tys. zł. Komisja przedstawiła tę samą argumentację, jak w pkt. 17. Radny M. Przybylski
stwierdził, że hosting nie budzi wątpliwości, jednak ze względu na dodatkowe wakaty informatyczne
powinno ograniczyć się zakup usług na zewnątrz. Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.

20. OG/INFO/0043 bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL – obniżenie
kwoty o 100%. Komisja przedstawiła tę samą argumentację jak w pkt. 17. Kierownik K. Ślęzak
poinformowała, że bezpośrednio w urzędzie liczba informatyków zwiększy się tylko o jeden, na jej
prośbę. Od ponad 10 lat urząd obsługiwany jest przez dwóch informatyków. W dzisiejszych czasach
technologia się szybko rozwija, trzeba się przygotować sprzętowo i obsługowo. W takiej małej jednostce
nie ma rozgraniczonych funkcji. Kierownik stwierdziła, że pracy jest dużo. Przewodniczący D.
Matysiak stwierdził, że Komisja rozumie sytuację i jeśli będzie rozsądne uzasadnienie, to Komisja
przyjmie zadanie. Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.
21. PG/2015/0002 zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las – obniżenie
kwoty o 50% do 200 tys. zł. Komisja nie uzyskała uzasadnienia w stosunku do nakładu do efektu.
Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
22. OS/0047 nagrody dla najlepszych uczniów z inicjatywy samorządów pomocniczych –
zwiększenie kwoty o 100% do 3 tys. zł. Komisja stwierdziła, że planowana kwota była zbyt mała na tak
dużą liczbę uczniów, dlatego zaproponowała wzrost, który nie jest znaczący dla budżetu. Głosowanie:
6 za, jednogłośnie.
23. Dział 851 ochrona zdrowia – zwiększenie kwoty o 3% do 662 290 zł. Komisja zaproponowała
utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej np. w Złotnikach (po przeniesieniu biblioteki do
wyremontowanego dworca) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Komisja sugerowała
patronat np. ZGK Sp. z o.o. Radny M. Przybylski stwierdził, że miejsce takie odciążyłoby rodziny od
konieczności permanentnej opieki. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała sprawa z lokalem. Radny
stwierdził, że warto wpisać to zadanie budżetowe, ponieważ w tej formule można to zrealizować. Radny
W. Korytowski spytał o analizy ukazujące zapotrzebowanie na taką świetlicę na terenie gminy. Radny
M. Przybylski odpowiedział, że 8-10 osób jest zainteresowanych taką świetlicą. Radny dodał, że przy
prowadzonej rekrutacji ankiecie do WTZ, każdy kto się zapisywał oczekiwał, że taka palcówka zostanie
utworzona niezwłocznie. Wiele osób było w to zaangażowanych i problemu nie można zbagatelizować.
Przed ostateczną decyzją jeszcze raz zostanie to sprawdzone. Radny W. Korytowski stwierdził, że jeśli
zadanie zostanie przyjęte, to świetlica będzie miała konkretne zadanie. Radny M. Przybylski stwierdził,
że będzie to normalna świetlica, gdzie ludzie z niepełnosprawnością umysłową będą mogli spędzać
czas. Obsługą zajęłoby się OPS. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
24. RK/0004 utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach – kwota 600 tys. zł oraz
RK/0017 zimowe utrzymanie dróg – kwota 500 tys. zł. Komisja poprosiła o wyjaśnienie pozycji – w
jakiej procedurze udziela się zamówień, czy są zewnętrzni kontrahenci, czy działa tylko ZGK. Radny
M. Przybylski stwierdził, że podane kwoty są wysokie, a nie podano konkretnych informacji. Kierownik
J. Radomska poinformowała, że obsługę wykonuje ZGK, które ma zapisane zadania utrzymania
czystości w Regulaminie. Przykładowe zadania: grabienie liści, odchwaszczanie chodników (ale nie
wszystkich), odśnieżanie ulic w zimie.
25. RK/2017/0019 Porządkowanie terenów wokół pomników w Glinnie i Łagiewnikach oraz
zabezpieczenie ruin kościoła w Chojnicy oraz cmentarza ewangelickiego w Złotkowie. –
zwiększenie kwoty o 100% do 20 tys. zł. Przewodniczący D. Matysiak stwierdził, że w zeszłorocznym
budżecie również były takie sugestie, lecz nie zostało to uwzględnione. Kierownik J. Radomska
stwierdziła, że przy 10 tys. zł nie da rady tego zrobić. Radny W. Korytowski spytał, czy z pozycji w
budżecie – ochrona zabytków nie można przeznaczyć środków na zabezpieczenie tych ruin. Kierownik
A. Szczęsna stwierdziła, że można wprowadzić zadanie jako niezależną pozycją. Radny W. Korytowski
stwierdził, że cel jest słuszny, godny uznania, a kwota 10 tys. zł jest za mała. Jeśli ma coś zostać zrobione
w tym zakresie, to kompleksowo. Radny M. Przybylski zaproponował dodanie do zadania
porządkowania cmentarza ewangelickiego w Złotkowie. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
26. RK/0005 utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka - utrzymanie zieleni-pielęgnacja,
korekty, wycinka – zwiększenie kwoty o 30 tys. zł do 270 tys. zł. Komisja stwierdziła, że jest to
odpowiedź na postulaty mieszkańców. Przewodniczący D. Matysiak stwierdził, że komisja powinna

uwzględnić również dwa wnioski KKiOŚ dotyczące zwiększenia środków na pielęgnację zieleni.
Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
27. RK/0012 koszenie placów – zwiększenie kwoty o 20 tys. zł. Komisja zaproponowała zwiększenie
częstotliwości prac. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
28. RK/2014/0001 parki - gminne publiczne – zwiększenie kwoty o 30 tys. zł. Głosowanie: 6 za,
jednogłośnie.
29. Rozdział 92195 – obniżenie kwoty o 120 tys. zł. Radny M. Przybylski poinformował zebranych, że
podczas posiedzenia Komisji Społecznej, która opiniowała kwotę budżetową 230 tys. zł na 800- lecie
lokacji miejscowości Suchy Las, KS negatywnie zaopiniowała tę kwotę. Na posiedzeniu KS radny M.
Jankowiak złożył wniosek o zdjęcie kwoty 120 tys. zł. Zostało to przegłosowane i KF-BiRG powinna
ten wniosek zaopiniować. Radny M. Przybylski złożył wniosek do budżetu o obniżenie kwoty o 120
tys. zł.
Głosowanie za wnioskiem: 5 za, 1 wstrzymujący.
30. OS/2018/5 dofinansowanie Chór Solideo – zwiększenie kwoty o 13 tys. zł. Uzasadnienia udzieliła
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach, która stwierdziła, że działalność chóru na terenie
gminy jest wszystkim znana od wielu lat. Chór złożył wniosek o dotację 20 tys. zł. Przewodnicząca
dodała, że Wójt uwzględnił tylko 7 tys. zł. Przewodnicząca wnioskowała o całość dotacji zgodnie z
wnioskiem chóru. Przewodnicząca stwierdziła, że w porównaniu z innymi zespołami jest to minimalny
koszt i chór zasługuje na wsparcie. Rany W. Korytowski spytał o kwotę dotacji z ubiegłego roku oraz
czy chór występował o dotację. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że w zeszłym roku była to niewielka
kwota 5-6 tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
31. OS/2018/6 dofinansowanie – Corona Florum - Taniec dworski – zwiększenie kwoty o 30 tys. zł.
Uzasadnienia udzieliła Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach, która stwierdziła, że w
budżecie zaplanowana kwota 8 tys. zł. jest zbyt mała ze względu na zakupy, które zespół zamierza
wykonać. Przewodnicząca zaproponowała kwotę 30 tys. zł. Przewodnicząca dodała, że zespół nigdy nie
występował o dofinansowanie. Zespół Corona Florum zajmuje się działalnością niszową – tańce
różnych epok i warto wspierać taką działalność na terenie gminy. Przewodnicząca poinformowała, że
stroje tancerzy są drogie na poziomie 8-10 tys. zł. Dofinansowanie organizacji uświetni 800- lecie
lokacji Suchego Lasu. Przewodnicząca podkreśliła, że jest to działalność niszowa – mecenat
publicznych pieniędzy powinien się rozpościerać w jej przekonaniu nad imprezami i działalnością, która
sama nie jest w stanie zarobić na siebie. Wójt G. Wojtera poinformował, że zespół występował o
dofinansowanie i dostawał je w postaci grantów na konkretne imprezy. Przewodnicząca Rady Gminy
M. Salwa-Haibach stwierdziła, że zespół występuje zawsze pod szyldem Suchego Lasu, tancerze
zajmują się przygotowywaniem spektakli – muzyka , taniec, historia miejscowa i tradycje. Zespół to
unikat na skalę krajową. Działalność jest kosztowna, ponieważ odtwarzane tańce wymagają licznych
badań historycznych. Radny P. Tyrka spytał, od kiedy istnieje zespół, ile dał występów w ostatnim roku
na terenie gminy i gdzie jest jego siedziba. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że zespół istnieje prawie 10
lat, pierwsza siedziba znajdowała się na zamku w Rydzynie, w momencie zarejestrowania się jako
organizacja w gminie, siedziba mieści się na ulicy Powst. Wlkp. w Suchym Lesie u państwa Rąbalskich
w domu. Występy związane są z przygotowaniem różnych materiałów, na co potrzeba środków, a
bardzo trudno znaleźć sponsora na tak niszowe projekty, dlatego zespół jest dofinansowywany przez
samorząd. Średnio występują 3-5 razy w ciągu roku. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
32. ZL/2018/OS.GRZYBOWE/1 zadania lokalne – Osiedle Grzybowe – zwiększenie środków na
dzierżawę lokalu na świetlicę – zwiększenie kwoty o 18 tys. zł. Uzasadnienia udzieliła Przewodnicząca
Rady Gminy M. Salwa-Haibach, która stwierdziła, że wniosek o dofinansowanie na powiększenie
świetlicy osiedlowej został złożony ze względu na fakt, iż dotychczasowe pomieszczenie jest za małe i
nie można w pełni odbywać zebrań osiedlowych – nie ma miejsca na pracę. Przewodnicząca
poinformowała, że czynsz wyniesie 17 280 zł, zaproponowała zaokrąglić do równej kwoty 18 tys. zł –
nadwyżka zostanie przeznaczona na opłaty za media. Przewodnicząca dodała, że do kwoty 18 tys. zł

należy wliczyć 5 tys. zł z zadania lokalnego. Przewodnicząca poprosiła p. Wójta, by zajął się tym
tematem, gdyż wniosek był złożony w czerwcu, a aktualne prace nad projektem budżetu pozwolą
sfinalizować umowę.
Radny W. Korytowski spytał, czy będzie to lokal zarządu. Przewodnicząca Rady Gminy M. SalwaHaibach odpowiedziała, że nie. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
33. OG/GOS/INFO/1 obsługa informatyczna GOS – zmniejszenie kwoty o 100%. Komisja obniżyła
kwotę ze względu na brak uzasadnienia. Komisja ścięła wydatek do chwili uzyskania wyjaśnień
dotyczących przeznaczenia kwoty. Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.
W dalszej kolejności Komisja omawiała wnioski do wydatków majątkowych.
1. BI/WPF/2018/0005 Suchy Las - Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Obornicka w ul.
Sprzeczną – projekt – zmniejszenie kwoty o 100%. Uzasadnienie: należy wykonać najpierw koncepcję
komunikacyjną ulicy Obornickiej. Komisja stwierdziła, że zadanie nie może być zrealizowane,
ponieważ najpierw trzeba zrobić koncepcję komunikacyjną ulicy Obornickiej - od węzła w Złotkowie
do wiaduktu Narutowicza. Radny M. Przybylski dodał, że najpierw należy zrobić koncepcję jak ma to
wyglądać, a później planować poszczególne skrzyżowania. Komisja dyskutowała nad kwestią zadania
znajdującego się w wydatkach niewygasających – przebudowa skrzyżowania Nektarowa/Obornicka.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa- Haibach stwierdziła, że w momencie tworzenia koncepcji
wszystkie pozostałe prace musiałby zostać wstrzymane. Radny M. Przybylski stwierdził, że
niekoniecznie prace się zatrzymają. Radny W. Korytowski spytał, czy prace zakończeniowe nad
skrzyżowaniem Nektarowa/Obornicka zostaną zatrzymane do czasu stworzenia koncepcji oraz czy jest
jakiś zakres czasowy realizacji powstającej koncepcji. Radny W. Majewski poinformował zebranych,
że na posiedzeniu KBiPP radni pochylili się nad tym tematem – przy propozycji koncepcji projektu nie
potrzeba uzgodnień. Sugestia KBiPP - zrobić etapowość od ulicy Obornickiej z Golęczewską, następnie
od węzła do ulicy Złotnickiej. Radny dodał, że w przyszłym roku powinien być projekt, a w następnym
roku realizacja i kolejny projekt następnego skrzyżowania – ulice Nektarowa/Obornicka do wiaduktu
Narutowicza. Przewodniczący D. Matysiak odpowiedział na drugie pytanie p. radnego Korytowskiego
- czas realizacji koncepcji zależy od środków finansowych zapisanych w budżecie gminy. Pod tym
kątem będą rozpatrywane realizacje tych zadań. Na dzień dzisiejszy jest takie zadanie w budżecie, nie
jest to nowe zadanie, komisja nie usuwa zadania, pozostawia w wydatkach niewygasających i
prawdopodobnie zadanie mogłoby zostać zrealizowane przed uchwaleniem nowego budżetu.
Przewodniczący dodał, że na KBiPP członkowie komisji rozmawiali o stworzeniu całościowej
koncepcji – od węzła Złotowskiego do wiaduktu Narutowicza, by określić plan działania. Komisja
Bezpieczeństwa stwierdziła, że zadanie nie może być zrealizowane, ponieważ najpierw trzeba zrobić
koncepcje komunikacyjną ulicy obornickiej - od węzła w Złotkowie do wiaduktu Narutowicza. Komisja
stwierdziła, że wykonany odcinek należy pozostawić. Radny M. Przybylski dodał, że najpierw należy
zrobić koncepcje jak ma to wyglądać, a później planować poszczególne skrzyżowania. Stwierdził, że
aby zadanie nie przeszło do wydatków niewygasających nie należy tworzyć nowych skrzyżowań
związanych wydatkowaniem nowych środków. W II połowie 2018 lub 2019 r. należy uwzględnić
wszystkie skrzyżowania. Wójt M. Buliński stwierdził, że inwestycja budowy skrzyżowania
Sprzeczna/Obornicka była zapisana w projekcie w oparciu o koncepcję.
Projekt
Młodzieżowa/Obornicka gotowy będzie w najbliższym czasie. Wójt M. Buliński stwierdził, że na dzień
dzisiejszy nie ma sensu myśleć o nowej koncepcji. Przewodniczący D. Matysiak stwierdził, że Komisja
chce, by utworzono całościową wizję. Wójt M. Buliński stwierdził, że urząd robi koncepcję dla całego
zakresu. Najpierw projekt skrzyżowania ulicy Młodzieżowej, następnie Sprzeczna/Obornicka, tak by
nie trzeba było od początku robić projektu.
Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.
2. BI/WPF/2018/0004 Suchy Las - rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu
Narutowicza – zmniejszenie kwoty o 100%. Uzasadnienie: należy wykonać najpierw koncepcję
komunikacyjną ulicy Obornickiej.
Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.

3. BI/2015/0009 Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą – wzrost o 250 tys. zł.
Uzasadnienie: wg. informacji z BI kwota wymagana do realizacji tego zadania to co najmniej 600.000
zł. Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
4. Skrzyżowanie ulic Obornicka/Młodzieżowa
Radny M. Przybylski stwierdził, że projekt inwestycji jest na ukończeniu, lecz Rada nie zna
ostatecznego układu skrzyżowania. Kierownik A. Szczęsna stwierdziła, że na ulicy Młodzieżowej
należałoby do projektu dodać lewoskręt od strony Poznania. Radny M. Przybylski dodał, że była
koncepcja ronda, lecz nie wzięto tego pod uwagę.
5. BI/WPF/2016/SL/0015 Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - przebudowa
linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej (proponowana nazwa zadania: Suchy Las modernizacja nawierzchni ul. Szkółkarskiej z przebudową linii energetycznej) – zmniejszono o 200 tys.
zł. Uzasadnienie: na 35 podpisów zebranych z 23 nieruchomości (na 30 nieruchomości - nr nieparzyste)
tylko 2 podpisy są za budową ścieżki w tym miejscu. Pozostawiamy kwotę na modernizację nawierzchni
(wskazane w projekcie budżetu, w opisie wydatku) i przebudowę linii energetycznej (o ile komisja po
konsultacji z wójtem uzna to za funkcjonalnie zasadne - może się okazać, że bez budowy ścieżki
rowerowej to zadanie nie ma racji bytu.). Budowa ścieżki rowerowej spotkała się z negatywną opinią
mieszkańców. Kierownik A. Szczęsna poinformowała członków Komisji, że projekt jest zlecony.
Modernizacja ulicy jest przewidziana bez przebudowy linii energetycznej, która miała być przesunięta
ze względu na ścieżkę rowerową. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie
6. BI/WPF/2014/0001 Złotniki I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa - Bluszczowa, Kwiatowa,
Tulipanowa, Irysowa, Różana, Pawłowicka, Łagiewnicka – zmniejszenie kwoty o 500 tys. zł. W
uzasadnieniu Komisja stwierdziła, że zakres prac jest właściwy, jednak nie wiadomo skąd taka wysoka
kwota. Do zrealizowania pozostało:
• odcinek ul. Tulipanowej od Różanej do ul Obornickiej;
• zjazdy, które zostały pominięte w fazie projektowej z racji niezabudowania w tym czasie
posesji. Nie zostały również zrealizowane na etapie budowy ulic, pomimo zgłaszania tego faktu
przez właścicieli do UG. Zjazdy: ul. Konwaliowa 6 (działka 290/6) oraz działka 291/4-6;
• odcinek Wrzosowej od ul. Bluszczowej do granicy pierwszej zamieszkałej posesji (ok. 40 m.b.).
Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące
7. BI/WPF/2015/0002 budowa ulic w Złotnikach III-Kochanowskiego, Reja, Słowackiego,
Pawłowicka, Dworcowa – Radny M. Przybylski zwrócił uwagę na odpowiednie etapowanie zadania,
które o rok się opóźniło ze względu na wydłużenie procedury projektowej. Zadanie jest zapisane w WPF
do realizacji w latach 2015-2021. Etap I ul. Kochanowskiego, ul. Reja (lata 2018/2019). Etap II - ul.
Słowackiego, ul. Prusa. Realizacja 2020/2021 r.
8. GN/2018/1 wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową – zmniejszenie o 2
mln zł. Kierownik A. Szczęsna poinformowała, że duża kwota wiąże się z wykupami terenów pod
inwestycje w Golęczewie, Zielątkowie i Złotnikach. Jest to duża inwestycja i sprawa wymaga
załatwienia. Przewodniczący D. Matysiak stwierdził, że aby komisja mogła wydać opinię musi mieć
konkretne informacje na co dane środki są przeznaczone, gdyż mogą mieć one priorytetowe znaczenie.
Radny M. Przybylski poprosił o wyjaśnienie, czy w ramach tego zadania przewiduje się następujące
wykupy:
• Złotniki - wykup odcinka drogi od ul. Kochanowskiego do drogi Poznańskiej w Złotkowie
(działki: 430/1,102/3/,102/8, 91). W 2018 planowana jest budowa ulicy Kochanowskiego z
pełną infrastrukturą. Będzie to jedyny wyjazd z tej części osiedla;
• Biedrusko wykup części działki 40/8 przy szkole;
• Biedrusko wykup działki 3/6 dojazd do garaży przy ul. Szmaragdowej;
• Chludowo wykonanie chodnika przy ulicy Za Parkiem;
• Biedrusko ul. 7.PSK Wlkp.
Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.

9. RK/2018/0002 Suchy Las - wykonanie podłoża pod sikawkę konną wraz z oświetleniem i
wykonaniem ścian z szyby – zmniejszenie o 100%. Komisja stwierdziła, że zadanie powinno być
wykonane przez zarząd osiedla we własnym zakresie, jako zadanie lokalne. Radny W. Korytowski
poinformował zebranych, że z funduszu lokalnego została zbudowana wiata pod sikawkę. Głosowanie:
2 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący.
10. BI/WPF/2016/B/0005 budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Golęczewie – zmniejszenie
kwoty o 100%. Zadanie należy zachować w WPF w latach 2019/2020 – zdjąć w 2018 r. 5 mln zł.
Komisja była przeciwna budowie za pieniądze gminne, należy poszukiwać innego modelu
finansowania, gdyż kwota konieczna do realizacji zadania to ok. 20.000.000 zł. Głosowanie: 4 za, 1
przeciw, 1 wstrzymujący.
11. BI/2018/B/0005 Suchy Las - budowa zaplecza sportowego przy boisku na ul. Konwaliowej system kontenerowy - projekt – zmniejszenie o 100%, ze względu na brak uzasadnienia zadania.
Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
12. RON/WPF/2015/8 Suchy Las - teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie – zmniejszenie
o 100%. Kierownik J. Radomska stwierdziła, że kwota się nie zwiększyła tylko przeszła na 2018 r.
Dodała, że wszystkie gminy czekają, aż otrzymają podpisane umowy. Komisja poprosi o jasną
informację na piśmie. Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.
13. BI/WPF/2015/0003 budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, ul. Graniczna, ul. Prosta, ul.
Miła, ul. Działkowa, ul. Żukowa, Cicha – zwiększenie o 2,5 mln zł. Radny M. Przybylski omówił
etapowanie zadania, które jest zapisane w WPF do realizacji w latach 2015-2020. Etap II - ul.
Działkowa, ul. Żukowa, ul. Prosta, ul. Jelonkowa (od dz. nr 148 do ul. Cichej), ul. Kalinowa (nowy
odcinek - inwestor na swój koszt wykonał projekt, kanalizację sanitarną, gazową oraz wodociąg. Po
stronie gminy - kanalizacja deszczowa i utwardzenie - realizacja ul. Kalinowej I kwartał 2018 r.).
Realizacja całego etapu II lata 2018/2019 z zastrzeżeniem ul. Kalinowej. Etap III - ul. Spacerowa, ul.
Pagórkowa - realizacja w 2020 r. Radny M. Przybylski stwierdził, że należy wywiązać się z obietnicy
wobec dewelopera i wybudować ulicę. Kierownik A. Szczęsna stwierdziła, że w takim razie w 2018 r.
zrealizowane zostaną 2 etapy (II i III). Głosowanie: 4 za, 1 wstrzymujący (Radny P. Tyrka nieobecny
na głosowaniu)
Następnie Komisja zaczęła omawiać nowe zadania spoza budżetu:
1. Złotniki – Osiedle - budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku
Pawłowicka - Radosna wraz z otoczeniem sklepu - zachodnia strona (projekt). Komisja
zaproponowała kwotę 200 tys. zł na realizację inwestycji, jednak zmniejszoną ją do 30 tys. zł na
projekt. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
2. Złotniki – Osiedle - budowa oświetlenia w ul. Kalinowej. Projekt - 2017 r., realizacja 2018 r. Projekt
wykonany został w 2017 r., koszt realizacji inwestycji 180 tys. zł. Glosowanie: 4 za, 2
wstrzymujące.
3. Złotniki - rewitalizacja ogrodu przy ul. Żukowej 14. Komisja poprosiła o wyjaśnienie, czy zdanie
znajduje się w jakimś Referacie. Kierownik J. Radomska stwierdziła, że w Referacie Komunalnym
takiego zadania nie ma, może w Gruntach.
4. Zakup od firmy Vast Bouw działek przy ul. Sosnowej - na cele sportowo - rekreacyjne – kwota
924 345, 00 zł. Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach poinformowała zebranych o
wynegocjowanych umowach przez Wójta, z których wynika, że koszt wynosi: 1.670 m² x 450 zł =
752.000 zł netto i rozłożenie na raty; II rata - 2019 r. - 879.750 zł netto. Kierownik J. Radomska
stwierdziła, że teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Przewodnicząca Rady Gminy
M. Salwa-Haibach poinformowała o wniosku o zmianę planu miejscowego. Dodała, że teren już
wcześniej można było zakupić, jednak tego nie zrobiono. Przewodniczący D. Matysiak stwierdził,
że należy wykreślić z zapisu „na cele rekreacyjne”. Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
5. Zakup od Uniwersytetu Przyrodniczego działki nr 859 na os. Grzybowym – kwota 150 tys. zł.
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Komisja stwierdziła, że działka w mpzp przeznaczona jest pod zieleń i nie zrealizowano wniosku w
2017 r. Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach stwierdziła, że w 2016 r. można było już
ją kupić i nie wie, jakie były przyczyny, że 2017 r. nie został zrealizowany zakup.
Głosowanie: 4 za, 1 wstrzymujący (Radny W. Korytowski nieobecny w trakcie głosowania).
Modernizacja oświetlenia na Placu Grzybowym- kwota 35 tys. zł.
Głosowanie: 5 za (Radny W. Korytowski nieobecny w trakcie głosowania).
Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Stefańskiego – projekt – koszt 80.000 tys. zł.
Likwidacja ścieżki rowerowej na ul. Szkółkarskiej powoduje potrzebę ulokowania jej w znacznie
bardziej spokojnym obszarze, jakim jest ul. Stefańskiego. Ścieżka powinna przebiegać od ul.
Borówkowej do ul. Sucholeskiej. Głosowanie 5 za (Radny W. Korytowski nieobecny w trakcie
głosowania).
Suchy Las - budowa oświetlenia na ul. Serdecznej, fragment od ul. Parkowej do ul. Powstańców
Wlkp. – kwota 35 tys. zł. Zadanie jest wnioskiem zebrania mieszkańców. W gminie powinien być
projekt wykonany w roku 2017. Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
Suchy Las - projekt i wykonanie chodnika na ul. Stefańskiego - od os. Platanowego do ul.
Borówkowej – kwota 120 tys. zł. Zadanie jest wnioskiem zebrania mieszkańców. Głosowanie: 5
za, 1 wstrzymujący.
Suchy Las - budowa infrastruktury wraz z nawierzchnią ul. Lipowej – kwota 650 tys. zł. Zadanie
jest wnioskiem zebrania mieszkańców. W gminie powinien być projekt wykonany w roku 2017.
Komisja została poinformowana o przygotowanym projekcie inwestycji. Zakończenie jest
zaplanowane na marzec 2018 r. Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
Suchy Las – montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. Malinowej i
Aroniowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej – kwota 25 tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
Budowa Systemu Monitoringu Gminnego - II etap - realizacja, III etap - projekt/realizacja - kwota
420 tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
Koncepcja i projekt dla ciągu ul. Obornickiej od skrzyżowania z ul. Sobocką w Złotkowie do
skrzyżowania z ul. Złotnicką w Złotnikach. – kwota 150 tys. zł. Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
Złotniki Wieś - budowa brakującego odcinka chodnika w Złotnikach - Wsi ok. 80 m – kwota 100
tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
Złotkowo - budowa sygnalizacji świetlnej w Złotkowie ul. Lipowa - II etap - realizacja – kwota 65
tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
Dofinansowanie konkursu ,,Bezpieczne wakacje 2018 r.” – kwota 7 tys. zł. Głosowanie: 6 za,
jednogłośnie.
Złotniki, os. Grzybowe. Projekt budowy ul. Kruczej na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Żurawiej
oraz ul. Pawiej na odcinku od ul. pl. Sokoła do ul. Żurawiej - I etap – 30 tys. zł. Głosowanie: 6 za,
jednogłośnie.
Budowa panelu akustycznego – ulica Łagiewnicka w Złotnikach - Wsi – mata, dzięki której
samochody zwalniają. Propozycja kwoty 20 tys. zł. Komisja usunęła zadanie, ponieważ jest wpisane
w projekcie budżetu na 2018 r., .
Budowa parkingu przy cmentarzu w Chludowie. – kwota 70 tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
Biedrusko. Frezowanie oraz nowa nawierzchnia ul. 1 Maja i ul. Błękitna – kwota 500 tys. zł.
Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
Biedrusko - utwardzenie oraz miejsca postojowe przy garażach – kwota 50 tys. zł. Kierownik J.
Radomska dodała, że na tym terenie znajduje się trójkąt bezpieczeństwa. Głosowanie 3 za, 2
wstrzymujące (Radny P. Tyrka nieobecny podczas głosowania).
Biedrusko - opracowanie planu funkcjonalno – użytkowego dla szkoły – kwota 5 tys. zł.
Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
Biedrusko - miejsca postojowe przed blokami os. Natura – kwota 50 tys. zł. Głosowanie 4 za, 2
wstrzymujące.
Biedrusko - wybrukowanie terenu za Domem Osiedlowym – kwota 30 tys. zł.
Biedrusko - projekt przystani kajakowej (I etap) – kwota 50 tys. zł. Głosowanie: 4 za, 1 przeciw, 1
wstrzymujący.
Biedrusko - modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowa i ul. 7. PSK – kwota 140 tys. zł. Pierwotnie
zadanie dotyczyło modernizacji oświetlenia na ulicach 7. Pułku Strzelców Konnych i Zjednoczenia
w Biedrusku – koszt 80 tys. zł. Jednak po wypowiedzi kierownik J. Radomskiej zadanie zostało
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zmienione. Kierownik J. Radomska poinformowała Komisję, iż na ulicy Ogrodowej pilną sprawą
jest, by zmodernizować oświetlenie – koszt 60 tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
Biedrusko - budowa parkingu przy szkole na uprzednio wykupionej działce 40/8 – koszt 50 tys. zł.
Komisja dyskutowała o wykupie działki. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
Biedrusko - budowa chodnika z nawierzchni asfaltowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Szafirowej
wzdłuż lamp (działka 135, dł. 180 m.b.) – kwota 50 tys. zł. Kierownik J. Radomska poinformowała
Komisję, że to zadanie jest wpisane w projekcie wykonania całości Os. Kamieni Szlachetnych oraz
jest zagwarantowane w WPF. Głosowanie: 2 za, 2 wstrzymujące (Radni P. Tyrka i W. Korytowski
byli nieobecni przy głosowaniu).
Biedrusko - przeniesienie pomnika Powstańców Wlkp. - kwota 5 tys. zł. Wójt G. Wojtera
zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy. Głosowanie: 5 za (Radny P. Tyrka był nieobecny podczas
głosowania).
Biedrusko - aktualizacja koncepcji modernizacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu
– kwota 15 tys. zł. Kierownik A. Szczęsna poinformowała Komisję, iż zadanie wymaga
zaktualizowania planu skanalizowania nieużytków. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.

W dalszej kolejności Komisja przystąpiła do opiniowania wniosków, omówionych przy opiniowaniu
wniosków Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska:
1. Chludowo - wykonanie chodnika przy ulicy Za Parkiem. Komisja nie głosowała wniosku. Przyjęto
wyjaśnienia, że najpierw należy wykupić teren pod inwestycję, a następnie przejść do jej
wykonania.
2. Chludowo - budowa chodnika przy ulicy Kościelnej od Rynku do skrzyżowania z ul. Polną – kwota
120 tys. zł. Głosowanie: 5 za, 1 wstrzymujący.
3. Chludowo - wykonanie oświetlenia ul. Łagiewnickiej do końca zabudowy. Kierownik A. Szczęsna
zaproponowała rozbicie wniosków na poszczególne ulice. Komisja rozbiła wnioski.
Chludowo - budowa oświetlenia ulicy Strumykowej – kwota 100 tys. zł. Głosowanie: 6 za,
jednogłośnie.
4. Chludowo - budowa oświetlenie ulicy Łagiewnickiej do końca zabudowy (projekt) – kwota 10 tys.
zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
5. Chludowo - projekt doświetlenia placu przy ulicy Rynek – kwota 5 tys. zł. Głosowanie: 6 za,
jednogłośnie.
6. Golęczewo - rekompozycja terenu na działce 101/3 i części działki drogowej na ulicy Lipowej. –
kwota 35 tys. zł. Głosowanie: 5 za (Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak nieobecny na
głosowaniu).
7. Golęczewo - wykonanie ścieżek żwirowych wokół stawu przy ulicy Tysiąclecia – kwota 45 tys. zł.
Głosowanie: 5 za (Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak nieobecny na głosowaniu).
8. Golęczewo - budowa oświetlenia ulic: Pszenna, Rolna, Zbożowa – kwota 150 tys. zł. Głosowanie:
5 za (Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak nieobecny na głosowaniu).
9. Golęczewo - projekt oświetlenia ulic: Stolarskiej, Krzywej, Lazurowej – kwota 15 tys. zł.
Głosowanie: 5 za (Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak nieobecny na głosowaniu).
10. Suchy Las - Wschód - modernizacja chodnika na ul. Bogusławskiego od ul. Alejowej do ul.
Kubackiego – kwota 100 tys. zł. Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
11. Suchy Las - pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie budowy oświetlenia ulicy
Sucholeskiej - projekt – kwota 15 tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
12. Suchy Las - projekt i budowa lampy przy przejściu dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ul.
Sucholeskiej i Kryształowej – kwota 13 tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
13. Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym.- koszt 6 tys. zł. Głosowanie: 5 za, 1
wstrzymujący.
14. Suchy Las – Wschód - wykonanie badań mikrobiologicznych powietrza i gleby w pobliżu
biokompostowni – kwota 6 tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
15. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Komisja zwiększyła kwotę z 200 tys. zł do 300 tys. zł.
Zadanie zostało dopisane do paragrafu 2720. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
16. Zielątkowo - budowa oświetlenia - ul. Krótka – koszt 30 tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
17. Zielątkowo - budowa oświetlenia ul. Daglezjowa – koszt 60 tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.

18. Zielątkowo - budowa oświetlenia ul. Morwowa (od ulicy Wierzbowej do Dworcowej) – kwota 80
tys. zł. Głosowanie: 5 za, 1 wstrzymujący.
19. Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną – nowe urządzenia i podłoże. Park, ul.
Zjednoczenia – kwota 70 tys. zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
20. Biedrusko - usunięcie rzeźby kwiatowej (kolarza) i postawienie w tym miejscu urządzenia do zabaw
dla dzieci. Przewodniczący D. Matysiak zaproponował zwiększenie kwoty z 15 tys. zł na 35 tys. zł.
Głosowanie: 1 za, 5 wstrzymujących.
21. Biedrusko - podłączenie do kanalizacji budynku starego przedszkola – 40 tys. zł. Głosowanie: 5 za,
1 wstrzymujący.
Następnie Komisja przystąpiła do opiniowania wniosków do WPF:
1. BI/WPF/2015/0002 Budowa ulic w Złotnikach III-Kochanowskiego, Reja, Słowackiego,
Pawłowicka, Dworcowa Komisja wnioskowała 3 mln zł. w 2020 roku oraz 1 mln zł w 2021 roku.
Głosowanie: 5 za, 1 wstrzymujący.
2. BI/WPF/2015/0003 Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa,
Żukowa, Cicha Komisja wnioskowała o 2,5 mln zł w 2018 roku oraz 3 mln zł w 2021 roku .
Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
3. BI/WPF/2016/B/0005 – budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Golęczewie. Komisja
zawnioskowała o przesuniecie kwoty realizacji zadania na lata 2019-2020 i przesunęła kwotę 5 mln
zł. z 2018 r. na 2019 r., a kwotę przewidzianą na 2019 rok na rok 2020. Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.
4. Budowa obiektu przedszkolno-szkolnego w Złotnikach. Komisja utrzymała zadane w WPF.
Komisja postanowiła, by w każdym roku 2021, 2022 oraz 2023 dołożyć po 1 mln zł. Głosowanie:
4 za, 2 wstrzymujące.
5. RON/WPF/2015/8 teren aktywnej edukacji i sportu – koszt 830 tys. zł. Komisja zadecydowała
by wykreślić zadanie z WPF i budżetu. Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
Wnioski do całości opiniowanego budżetu:
1. Par. 9 pkt. 1 projektu budżetu – limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w
tym pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Komisja zaproponowała
obniżenie kwoty z 2 mln zł do 1 mln zł. Głosowanie: 4 za, 2 przeciw.
2. Par. 11 – nowe zobowiązanie zaciągnięte samodzielnie przez Wójta. Komisja obniżyła kwotę z 3
mln do 500 tys. zł. Głosowanie: 4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.
3. Par. 14 lit. b – Komisja spytała, na jaki cel przeznaczona zostanie rezerwa 2,5 mln zł.
Radny W. Korytowski jako członek KF-BiRG złożył następujące wnioski:
1. Suchy Las - Wschód. Budowa oświetlenia ul. Kraterowej – koszt 60 tys. zł. Realizacja inwestycji
w 2018 r. Koszt pokryłaby rezerwa. Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
2. Suchy Las - Wschód. Budowa ul. Krętej od ul. Krańcowej do ul. Gwiezdnej oraz ul. Gwiezdnej –
kwota 600 tys. zł. Głosowanie: 2 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące.
3. Suchy Las - Wschód. Budowa chodnika przy ul. Krańcowej do ul. Alejowej – kwota 100 tys. zł.
Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
4. Suchy Las - Wschód. Ułożenie płyt betonowych - ul. Strumykowa – kwota 50 tys. zł. Prośba
mieszkańców o położenie płyt przy ulicy Mokrej. Głosowanie: 3 za, 2 wstrzymujące (Radna A.
Targońska była nieobecna na głosowaniu).
5. Suchy Las - Wschód. Lampa solarna na skrzyżowaniu ulic Leśna – Bogusławskiego – kwota 13 tys.
zł. Głosowanie: 6 za, jednogłośnie.
6. Suchy Las - Wschód. Aktualizacja projektu budowy chodnika przy ul. Leśnej do Bogusławskiego
– kwota 40 tys. zł. Kierownik J. Radomska poinformowała Komisję, że projekt inwestycji został
wykonany ok. 5 lat temu, lecz należy zrobić aktualizację projektu budowy. Głosowanie: 2 za, 3
przeciw, 1 wstrzymujący.

7. Suchy Las - Wschód. Parking przy OPS – projekt – kwota 20 tys. zł. Teren pod inwestycję jest
wyznaczony oraz plan jest uchwalony. Parking miałby powstać na tyłach budynku. Projekt na
budowę ronda miał objąć również parking. Głosowanie: 4 za, 2 wstrzymujące.
Radny W. Majewski w imieniu sołtysa wsi Golęczewo P. Majkowskiego przedstawił wniosek o
wykreślenie z budżetu zadnia BI/2018/0011 – Golęczewo - budynek garażowy na potrzeby społeczności
lokalnej - w systemie kontenerowym, celem zmiany jego nazwy. Głosowanie: 1 za, 3 przeciw, 1
wstrzymujący (Radna A. Targońska nieobecna podczas głosowania).
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji D. Matysiak zakończył
posiedzenie Komisji o godzinie 22:00.

Sporządziła:
Agata Schmidt

Przewodniczący KF-BiRG:
Dariusz Matysiak

