Protokół z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las, z dnia 27.08.2018r.
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Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad
Przyjęcie protokołów z poprzednich Komisji.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję sierpniową.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-3
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego D. Matysiak otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 27.08.2018 r.. o godzinie 16:10 witając jednocześnie gości oraz członków
Komisji. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska,
Radna U. Ćwiertnia, Radny K. Pilas oraz Kierownik Referatu Bezpieczeństwa A. Karpowicz..
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – 4 radnych
obecnych, 2 radnych nieobecnych.
Ad.4
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5
Następnie Komisja głosowała za przyjęciem protokołów z poprzednich posiedzeń:
Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 18.06.2018 r. – został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 13.07.2018 r. – został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6
•

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
„Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Golęczewie” zad. BI/WPF/2016/0001.

Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak przekazał głos p. Skarbnik w celu przedstawienia sprawy.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała Komisję, że podjęcie tej uchwały
wiąże się z uchyleniem 4 uchwal kredytowych w zamian za stworzenie jednej emisji obligacji. Skarbnik
dodała, że taka sytuacja ma miejsce ponieważ pula pieniędzy, którą gmina potrzebuje zwiększa się z 16
mln zł na 22 mln 500 tys zł, ze względu na odmowe przyznania pożyczki na zakup samochodu dla OSP
w Golęczewie.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach spytała dlaczego gmina nie uzyska pożyczki na
samochód oraz dlaczego zostało zaproponowane takie rozwiązanie.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że gmina nie dostanie pożyczki,
ponieważ nie załapała się do puli podmiotów na pożyczkę. Skarbnik poinformowała, że Rada Gminy
zgodziła się na przyjęcie uchwały warunkowej, na pożyczkę na zakup samochodu dla OSP, ze względu
na fakt, że inwestycja nie może być sfinansowana z dochodów ze względu na brak takiej puli pieniędzy.

Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach spytała dlaczego gmina nie uzyskała pożyczki oraz
jakie kryteria nie zostały spełnione.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że nie zna takich szczegółów.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach spytała o źródło finansowania pożyczki, z której
miał zostać zakupiony samochód strażacki.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach spytała, czy jest to częściowo umarzalna pożyczka.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że częściowo jest to umarzalna
pożyczka. Skarbnik dodała, że niestety do tego programu gmina się nie załapała i gmina dostała taką
informacje. Skarbnik dodała, że aby zrównoważyć budżet należy pokryć ten koszt, a ze względu na brak
dochodów trzeba zrobić duże obligacje.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach poprosiła o uzupełnienie informacji, dlaczego
gmina nie otrzymała tej pożyczki.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że pożyczki na samochód gmina nie
uzyskała, a przy 3 uchwałach kredytowych lepiej jest zrobić jedną emisję obligacji i wszystkie
zobowiązania skonsolidować w jeden przy czym Skarbnik dodała, że gmina uzyska korzystniejsze
oprocentowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach spytała o oprocentowanie.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że oprocentowanie wyniesie 1,1 %,
jednak w kredytach inwestycyjnych takiego korzystnego oprocentowania gmina nie uzyska. Skarbnik
dodała, że lepszym rozwiązaniem jest utworzenie jednej, dużej obligacji na większą kwotę niż
ogłaszanie 3 oddzielnych przetargów.
Radna A. Targońska stwierdziła, że w budżecie były planowane kredyty.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że owszem wraz z tym były robione
uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach poprosiła o informację odnośnie oprocentowania
obligacji i kredytów inwestycyjnych. Przewodnicząca poprosiła o porównanie jednego i drugiego
rozwiązania.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że oprocentowanie kredytów byłoby
takie jakie zostanie określone w drodze przetargu. Skarbnik dodała, że w przypadku większej obligacji
kwota będzie spłacana w seriach i oprocentowanie będzie inne dla każdej z serii.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach spytała, czy w takim wypadku należałoby zrobić
przetargi na każdą z serii.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że przetarg będzie na całą kwotę nie
na każdą pojedynczą serię. Skarbnik zaprezentowała Komisji symulację spłacania zobowiązań. Spłata
zacznie się od 2020 r. do 2028 r. Skarbnik podkreśliła, że każda z serii będzie inaczej oprocentowana i
spłata zobowiązania rozpocznie się od niskich kwot do większych.
Radny P. Tyrka spytał od kiedy pierwsze serie będą wykupywane.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że od 2020 r.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak spytał czy pożyczki nie mogłyby być częściowo umarzalne.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że niestety nie, gdyż nie ma już takiego
programu umarzalnego.
Radny P. Tyrka stwierdził, że obecnie gmina jest w trakcie spłacania obligacji. Radny poprosił o
przedstawienie kwoty obligacji oraz kiedy ma być ona spłacona.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że jest to 18 mln zł do spłaty do 2025
r.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach spytała kiedy była emisja obligacji i jakie ma
oprocentowanie.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że miało to miejsce w 2011 r., a
oprocentowania musiałaby sprawdzić w umowie.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach poprosi o informację odnośnie oprocentowania.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że w sumie do spłaty byłoby 34 mln zł.
Radny P. Tyrka stwierdził, że spłaty pokrywałyby się tylko przez 4 lata.

Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że jeśli Komisja nie chce w ten sposób
finansować inwestycji to wyjściem będzie ścięcie 16 mln zł wydatków w budżecie.
Radny P. Tyrka jaka jest szansa wstrzymania się z zakupem pojazdu do następnego roku.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że jest to pytanie do strażaków. Skarbnik
stwierdziła, że uchwała wywołana została w 2017 r. Skarbnik podkreśliła, że warunkiem wpisania do
budżetu zakupu pojazdów strażackich było udzielenie gminie pożyczki. Skarbnik stwierdziła, że bez
pożyczki, która nie została gminie udzielona samochód nie może być zakupiony.
Radny P. Tyrka spytał, czy pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska są
przyznawane co roku czy co parę lat.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że jest to zależne od tego czy będzie
program na udzielanie funduszy. W dniu dzisiejszym trudno jest odpowiedzieć na pytanie czy w
kolejnym 2019 r. taki program zostanie otwarty.
Radny P. Tyrka stwierdził, że Rada powinna wiedzieć czy będą takie programy, szanse, gdyż do końca
roku pozostały 4 miesiące.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak poinformował, że strażacy mieli dostać dofinansowanie na
zakup pojazdu z Krajowego Systemu Pożarnictwa na kwotę 350 tys. zł.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że takie działania nie przechodzą przez
gminę, więc nie wiedzieli o dofinansowaniu dla straży.
Komisja dyskutowała o inwestycjach w gminie.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała Komisję, że w obligacjach nie określa
się konkretnych inwestycji, na które mają być środki przeznaczone.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach poprosiła o przygotowanie na sesję
wykazu inwestycji, na które gmina nie ma pokrycia w dochodach oraz które inwestycje są
zabezpieczone, a które nie.
Radna A. Targońska spytała o kwotę, która jest przewidziana w WPF.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że jest to kwota ponad 5 mln zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach spytała czy gmina ma na to
finansowanie.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że część kwoty miała zostać pokryta
kredytem. Zwiększenie inwestycji było podjęte uchwałą kredytową, która miała być realizowana w tym
roku.
Radna A. Targońska stwierdziła, że teraz należy to zrobić obligacjami.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że tak, gdyż lepiej jest całą sumę
uzyskać jednym postępowaniem niż czteroma osobnymi. Skarbnik poinformowała Komisję, że
przedszkole budowane jest w systemie 2 letnim. Koszt inwestycji to 82 mln zł, a ze względu na deficyt
w wydatkach w budżecie należy sfinansować tą inwestycję obligacjami.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach poprosiła o przedstawienie dochodów i
wydatków w aktualnym budżecie gminy.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że jest to 166 mln 500 tys zł dochodów
oraz ok. 196 mln zł wydatków. Skarbnik podkreśliła, że zbliża się koniec roku co powoduje, że nawet
przy przetargu na obligacje inwestycyjne nie zostanie zrealizowane zadanie w tym roku, chyba że
zostanie
przesunięte
do
niewygasów
i
zrealizowane
do
czerwca
2019
r.
Na posiedzenie przybył Radny M. Przybylski o godzinie 16:30.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak spytał czy dla Zielątkowa jest przewidziane dodatkowe
finansowanie, by dokończyć budowę kanalizacji.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że nie.
Radny M. Przybyslki spytał czy są przeszkody formalno-finansowe, uniemożliwiające bądź
utrudniające podzielenie zadania budowy kanalizacji w Zielątkowie i Golęczewie na dwa osobne
zadania.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że nie ma przeszkód formalnych. Jeśli
jest wola Rady by zadania rozdzielić to można to zrobić.
Radny M. Przybyslki spytał czy nie byłoby problemu z dofinansowaniem od Aquanetu na to zadanie,
gdyż może być to dofinansowanie na konkretne zadanie.

Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że musiałaby skontaktować się z Aquanet.
Skarbnik poinformowała Komisję, że do sesji zostanie przekazana informacja.
Komisja wstrzymała się z opiniowaniem projektu uchwały do momentu wyjaśnienia sytuacji
związanej z zakupem pojazdu strażackiego.
•

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Golęczewie wraz
z wyposażeniem”.

Komisja wstrzymała się z opiniowaniem projektu uchwały do momentu wyjaśnienia sytuacji związanej
z zakupem pojazdu strażackiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach spytała czy rewitalizacja stacji
kolejowych na terenie gminy również będzie finansowana z obligacji.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska potwierdziła pytanie Przewodniczącej.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak spytał czy na projekt Chludowo-Golęczewo jest
dofinansowanie.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że jest dofinansowanie, 85% kosztów
kwalifikowanych dofinansowania od marszałka.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak spytał czy w takim wypadku opłaca się robić obligacje czy
nie lepiej zaciągnąć kredyt.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że projekt kosztuje 11 mln zł, a
dofinansowanie wyniesie 6 mln 200 tys. zł. Pozostałe środki to wkład własny i koszty poza projektem,
które nie wchodzą jako projekt.
•

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Suchy Las – budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą” – kanalizacja
sanitarna.

Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała Komisję, że kwota inwestycji to 182
tys. 500 zł po przetargu, a po odjęciu kosztów kwalifikowanych kwota wyniesie 107 tys. 750 zł.
Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Suchy Las –
budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą” – kanalizacja sanitarna:
- 4 za.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach była nieobecna na głosowaniu.
•

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa
ul. Stefańskiego w Suchym Lesie ” - kanalizacja deszczowa.

Radna A. Targońska spytała czy pożyczka będzie z programu umarzalnego.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że nie jest to umarzalny kredyt.
Radny P. Tyrka spytał czy oprocentowanie pożyczki z tego funduszu jest korzystniejsze od innych
możliwości.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że pożyczka ma lepsze
oprocentowanie niż kredyty.
Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały w
sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Stefańskiego w Suchym
Lesie ” - kanalizacja deszczowa.
- 3 za,

- 2 wstrzymujące.
•

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa
ul. Stefańskiego w Suchym Lesie ” - kanalizacja sanitarna.

Radna A. Targońska spytała czy budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej będzie związana z resztą
prac typu wymiana nawierzchni. Radna spytała również czy na to zadanie jest dofinansowanie.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że finansowanie będzie z budżetu.
Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały w
sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Stefańskiego w Suchym
Lesie ” - kanalizacja sanitarna.
- 3 za,
- 2 wstrzymujące.
•

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na
lata 2018-2029.

Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak poprosił P. Skarbnik o zaprezentowanie zmian jakie nastąpiły
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że zmiany wiążą się ze zwiększeniem
finansowania budowy dróg w rejonie ulicy Diamentowej - 790 tys. zł, na nawierzchnię na ulicy
Szafirowej oraz 520 tys. zł na budowę odcinka ulicy Szafirowej rok 2018. Zmiana dotyczy również
budowy ulic w Złotnikach zwiększenie finansowania o 4 mln 600 tys. zł na rok 2019, rewitalizacja
budynku dworca w Złotnikach, Skarbnik podkreśliła, że nastąpi tu zmiana finansowania ze względu na
pomoc finansowa z Unii Europejskiej, gdyż Gmina będzie się o te środki strać w 2018 r., a finansowanie
na 2019 r. Skarbnik dodała, że następuje zabezpieczenie wkładu własnego 750 tys. zł w tym roku, a na
2019 ponad 2 mln zł. W kolejności zmiany dotyczą również budowy ścieżki rowerowej II etap – zmiana
niwelety, skarpy, następnie Złotniki budowa drogi rowerowej - 97 tys. 500 zł wkładu własnego przy
dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Skarbnik podkreśliła, że w tym roku pieniądze na drogę rowerową
nie będą potrzebne, gdyż dopiero od 2019 zostaną przekazane środki dlatego należało tę kwotę
zaznaczyć w zadaniach inwestycyjnych. Skarbnik podkreśliła, że decyzja odnośnie przepływów
finansowych będzie znana po tym jak Rada podejmie decyzje o uchwale odnośnie obligacji.
Radny M. Przybylski wskazał na inwestycje kanalizacyjne w gminie, na ul. Kochanowskiego, gdzie
spora część kwoty w 2019 r. ma zostać przekazana przez Aquanet.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że są to środki z odsprzedaży sieci
kanalizacyjnej do Aquanet.
Radny M. Przybylski stwierdził, że Wójt informował, że będzie wnioskował o tę kwotę szybciej, jako
zaliczka.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że nie dostała żadnej informacji w tym
zakresie. Odnośnie roku 2019 w przepływach finansowych jest to zaplanowane w dochodach
majątkowych.
Radny M. Przybylski stwierdził, że w 80% kwota będzie ujęta w przepływach.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska zgodziła się z przedmówcą.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak spytał dlaczego gmina ma odsprzedawać sieci Aquanet.
Radny P. Tyrka odpowiedział, że gmina sprzedaje sieci do Aquanet, gdyż jest członkiem spółki.
Radny M. Przybylski podkreślił, że Aquanet płaci tyle ile gmina wydała na inwestycję budowy sieci.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że Aquanet płaci również dzierżawę
i podatek od budowy.
Na posiedzenie Komisji przybył Kierownik Referatu Bezpieczeństwa A. Karpowicz.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak postanowił powrócić do dyskusji o samochodzie gaśniczym
dla OSP w Golęczewie. Przewodniczący KF-BiRG przekazał głos p. A. Karpowiczowi.
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa A. Karpowicz poinformował członków Komisji, że strażacy z
OSP Golęczewo składaki wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

na kwotę 1 mln 350 tys. zł. Otrzymali w lipcu informację, że pieniądze będą rozdzielane przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Została stworzona centralna pula dofinansowania, gdzie
podział odbywał się na podstawie listy jednostek OSP zaakceptowanej przez Ministra Spraw
Wewnętrznych. OSP Golęczewo nie znalazło się na tej liście i nie otrzymali dofinansowania. Kierownik
Referatu Bezpieczeństwa odczytał pismo z dnia 16 lipca 2018 r. od Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska. Kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że straż złożyła w tym samym czasie
wniosek do Komendy Wojewódzkiej o dofinansowanie. OSP Golęczewo uzyskało dofinansowanie w
wysokości 350 tys. zł. Kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, że intencją tej uchwały było
dokonanie zakupu samochodu ze środków własnych, by nie stracić dofinansowania z Komendy
Wojewódzkiej.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak postanowił powrócić do dyskusji o budowie zespołu
przedszkolno-szkolnego w Golęczewie. Przewodniczący KF-BiRG przekazał głos p. A. Karpowiczowi.
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa A. Karpowicz poinformował, że nie wie czy w tym roku będą
jeszcze programy, jednak pracownicy gminy śledzą stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska czy będą jeszcze rozdania. Kierownik Referatu Bezpieczeństwa podkreślił, że jest koniec
sierpnia, a w tym czasie realizuje się inwestycje i może już nie być puli pieniędzy. Kierownik
poinformował, że był ogłoszony przetarg, do którego zgłosiła się jedna firma z zapytaniem, na które
odpowiedź została wysłana. Termin zgłoszeń został przesunięty o kolejne 2 tygodnie i 6 września
nastąpi otwarcie ofert. Kierownik dodał, że umowa jest przygotowana i jeśli podczas otwarcia ofert
zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta to niezwłocznie można przystąpić do podpisania umowy.
Kierownik podkreślił, że warunkiem jest zakup pojazdu do końca roku.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak stwierdził, że zakup nowego samochodu zniweluje problemy.
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa A. Karpowicz poinformował o piśmie do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w kwestii pojazdu strażackiego OSP Suchy Las. Kierownik pokreślił, że monitoruje jak
wygląda sytuacja zmiany przepisów czy legislacji i ze źródeł nieformalnych ma sprzeczne informacje.
Kierownik dodał, że oczekują na odpowiedź Ministra na jakim etapie jest sprawa. Kierownik stwierdził,
że żaden organ nie potrafi odpowiedzieć co będzie z pojazdami, które nie mają świadectw czy będą
wycofane czy nie.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak spytał, czy istnieje duże prawdopodobieństwo, że po
uproszczeniu procedury samochód nie uzyska certyfikatu.
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa A. Karpowicz nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, jednak
prawdopodobieństwo, że nie uzyska certyfikatu zawsze istnieje. Kierownik podkreślił, że w polskim
systemie wydawania świadectw, system jest tak przewartościowany, że trzeba sporo płacić i zajmuje to
bardzo dużo czasu – koszt to 65 tys zł brutto.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak spytał czy były prowadzone rozmowy z producentem pojazdu
strażackiego czy jeśli nie uzyska certyfikatu czy oni w ramach gwarancji go uzyskają.
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa A. Karpowicz odpowiedział, że będzie to poddane pertraktacji,
gdyż w umowie było określone, że samochód ma być sprawny. Kierownik dodał, że w umowie nie było
zapisane, że pojazd nie ma certyfikatu. Kierownik podkreślił, że Naczelnik OSP Suchy Las
argumentował, że chcą mieć używany samochód, by gminy na duże pieniądze nie narażać, dlatego były
prowadzone z daną firmą rozmowy. Do tej pory są produkowane przez tą firmę samochody i
wprowadzane do podziału bojowego. Kierownik stwierdził, że przepisy i dowolność decyzji
komendanta głównego czy dopuści pojazd do działań bojowych są absurdalne.
Komisja powróciła do opiniowania uchwał.
•

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
„Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Golęczewie” zad. BI/WPF/2016/0001.

Komisja głosowała za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały uchylającej uchwałę
w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego „Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w
Golęczewie” zad. BI/WPF/2016/0001.
- 3 za,
- 2 wstrzymujące.

•

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Golęczewie wraz
z wyposażeniem”.

Komisja głosowała za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały uchylającej uchwałę
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Golęczewie wraz z wyposażeniem”.
- 5 za.
•

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na
realizację zadania „Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społecznokulturalne”.

Komisja głosowała za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały uchylającej uchwałę
w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację zadania „Adaptacja historycznego
budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne”.
- 3 za,
- 2 wstrzymujące.
•

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na
realizację zadania „Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami
przesiadkowymi (Golęczewo, Chludowo)” BI/WPF/2017/0007.

Radna A. Targońska spytała czy budowa linii kolejowych nie była związana z finansowaniem z
powiatu.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak poinformował, że będzie to finansowane przez Urząd
Marszałkowski.
Radny M. Przybylski poinformował, że z Urzędu Marszałkowskiego były środki na węzły, natomiast
rewitalizacja dworców to zdania z budżetu gminy. Radny stwierdził, że rewitalizacja dworców, a
wykonanie węzłów przesiadkowych to dwa różne zadania.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska zgodziła się z przedmówcą, że są to dwa osobne
zadania. Zadanie budowy węzłów znajduje się w paragrafie 07 dofinansowanie z Unii, a w paragrafie
09 wkład własny. W 2017 roku była podejmowana uchwała, by część z tych środków była sfinansowana
z kredytu. Skarbnik poinformowała, że gmina uzyska 9 mln zł dofinansowania ze środków unijnych, a
ponad 1 mln zł musi pochodzić ze środków własnych.
Komisja głosowała za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały uchylającej uchwałę
w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację zadania „Rewitalizacja stacji kolejowych
na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Golęczewo, Chludowo)”
BI/WPF/2017/0007.
- 3 za,
- 2 wstrzymujące.
•

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.

Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska przedstawiła Komisji inwestycje, które miałyby być
finansowane z obligacji. Skarbnik podkreśliła, że część inwestycji jest już w toku, a suma wszystkich
zadań przekracza 22 mln 500 tys. zł.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak spytał, czy ulica Diamentowa nie miała dofinansowania z
Aquanet na budowę kanalizacji.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że takie dofinansowania nie było i ie
ma takiej informacji.

Radna A. Targońska stwierdziła, że kwota inwestycji miała być rozłożona na parę lat. Radna spytała
ile lat jest już finansowana budowa.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że finansowana jest od około 2015 r.,
dodała, że nie wie jak długo jeszcze będzie trwało finansowanie, gdyż zajmuje się tym referat
inwestycyjny.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak stwierdził, że nie ma rozpisanych zadań na co kwoty z emisji
obligacji zostaną przeznaczone.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że nie ma takiego wymogu, by przy
emisji obligacji wskazywać konkretne cele czy kwoty.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak powtórzył wniosek Przewodniczącej Rady Gminy M. SalwyHaibach o przygotowanie listy konkretnych zadań inwestycyjnych i potrzebnych kwot na ich realizację
oraz wskazanie inwestycji, których płatność można by odłożyć na kolejne lata. Przewodniczący KFBiRG stwierdził, że to zestawienie pomoże Radzie podjąć decyzję, gdyż byłoby to duże zobowiązanie
podjęte pod koniec roku.
Komisja głosowała za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 1 za,
- 4 wstrzymujące.
•

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na
lata 2018-2029.

Komisja głosowała za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały uchylającej uchwałę
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018-2029.
- 2 za,
- 3 wstrzymujące.
Komisja powróciła do opiniowania uchwał według porządku.
•

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na
2018 r.

Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że następuje zwiększanie dochodów
oraz przeznaczenie środków na sfinansowanie dodatkowych kwot w wydatkach bieżących i
majątkowych. Skarbnik rozpoczęła od zmian w wydatkach bieżących, a następnie przeszła do wydatków
majątkowych.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak spytał, dlaczego kwota na wykonanie ścieżki rowerowej w
Złotnikach została przeniesiona na 2019 rok.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że gmina aplikuje o środki unijne.
Realizacja zadania ma odbyć się do 2019 r. Skarbnik dodała, że zadanie można rozpocząć jeszcze w
tym roku jednak środki wpłyną dopiero w 2019.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak stwierdził, że nie należy zwiększać kwoty na realizację
ścieżki rowerowej w Biedrusku, ponieważ inwestycja przebiegała z wieloma trudnościami. Wykonawca
nie realizował inwestycji i zamiast naliczać kary umowne gmina nie robiła tego. Przewodniczący KFBiRG stwierdził, że budowa trwała prawie rok, warunki atmosferyczne dopisały i nie ma znaczącego
uzasadnienia by termin został przedłużony. Przewodniczący KF-BiRG stwierdził, że nie należy
wypłacać inwestorowi dodatkowego wynagrodzenia ponieważ roboty nie przebiegały tak jak było
zapisane w umowie.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak poprosił o wskazanie z jakich środków jest realizowany teren
zielony przy przedszkolu w Biedrusku.

Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że zwiększenie środków nastąpiło
zarządzeniem Wójta najprawdopodobniej w czerwcu, na zagospodarowanie terenu przy nowym
przedszkolu w Biedrusku z rezerwy oświatowej.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak stwierdził, że jest to duża niegospodarność, ponieważ w
umowie było napisane, że inwestor wykona budowę przedszkola z infrastrukturą i z
zagospodarowaniem zieleni. Przewodniczący KF-BiRG podkreślił, że zielenią nikt się nie zajął, teren
zarósł i trzeba było przeznaczyć dodatkowe fundusze na trawnik z roli zamiast d początku egzekwować
przepisy zawarte w umowie.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że nie pamięta jaki był zapis w umowie.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak stwierdził, że jest to zawarte w protokole odbiorczym.
Przewodniczący KF-BiRG podkreślił, że sprawa zostanie przedyskutowana na sesji.
Radna A. Targońska spytała o przyczynę zwiększenia wydatków na współpracę z mediami, jakie
projekty graficzne są przygotowywana, że kwota została zwiększona.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że nie ma takiej informacji, dlaczego
zostały podjęte takie działania ale uzupełni wszystkie wątpliwości Komisji i prześle mailowo do
Przewodniczącego oraz poinformuje Wójta by przekazał materiały na sesji.
Radny M. Przybylski stwierdził, że zwiększenie kwoty na publikacje Rady Gminy w Gazecie
Sucholeskiej są niepotrzebne, gdyż Rada Gminy publikuje w Magazynie Sucholeskim. Radny
stwierdził, że środki na publikacje Rady Gminy są w ciągu roku wykorzystywane przez Referat
Promocji do innych celów niż powinny.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że jedna gazeta jest Radzie, a druga przy
gminie. Skarbnik dodała, że w momencie zleceń jest zapisane z jakiego budżetu dana gazeta ma być
opłacana.
Radny M. Przybylski stwierdził, że w przyszłości należy oddzielić fundusze na zadania Rady Gminy
od zadań promocyjnych gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach wyraziła prośbę, by poinformować
Referat Promocji by uwzględnili w swoim planowaniu wszystkich ogłoszeń wydatki, by nie było takiej
konieczności, że muszą pożyczać środki na publikację Rady Gminy.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska wskazała, że takie wnioski należy składać do p.
Sekretarz, gdyż to Ona zajmuje się tymi sprawami.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach poinformowała, że urzędnicy z Referatu Promocji
bardzo często zwracają się do Niej z prośbą o wykorzystanie środków czy z informacją, że artykuły nie
są publikowane, gdyż nie ma pieniędzy. Przewodnicząca Rady Gminy podkreśliła, że bardzo często są
duże opóźnienia w gazecie.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak spytał dlaczego zostało wprowadzone 100 tys. zł do budżetu
na budowę cmentarza w Biedrusku. Przewodniczący KF-BiRG spytał czy ma to być cmentarz gminny
czy parafialny.
Radny M. Przybylski wspomniał o umowie cywilnoprawnej z wojskiem na teren pod cmentarz dla
Biedruska. Radny podkreślił, że mieszkańcy Biedruska twierdzą, że cmentarz powinien być komunalny,
ponieważ parafia wojskowa źle wykonywała powinności. Radny podkreślił, że umowa przestała
zobowiązywać, ponieważ parafia wojskowa przestała funkcjonować.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach stwierdziła, że parafia została przekazana do kurii
poznańskiej, więc zarzadzanie cmentarzem zapewne również zostało przekazane.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak stwierdził, że pod kątem formalnym nie jest to cmentarz, ze
względu na brak zgody sanepidu. Przewodniczący KF-BiRG podkreślił, że cmentarzowi groziła
ekshumacja.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach poinformowała, że ksiądz pobierał opłatę za
utrzymanie cmentarza oraz pokładne, był zobowiązany do utrzymania cmentarza, więc dlaczego gmina
ma teraz go finansować. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że nie jest to zadanie własne gminy.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak poinformował, że Wójt argumentował by przekazać cmentarz
pod parafię, gdyż gmina nie będzie finansować cmentarza. Przewodniczący KF-BiRG stwierdził, że

tylko i wyłącznie gmina poniosła nakłady finansowe na cmentarz. Przewodniczący KF-BiRG stwierdził,
że powinien to być cmentarz komunalny, gdyż tylko gmina ponosi nakłady na utrzymanie cmentarza.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach stwierdziła, że gmina ponosi wyłącznie koszty na
utrzymanie porządku na cmentarzu natomiast gmina nie ponosi kosztów pochówku.
Radna U. Ćwiertnia spytała o to kto pobiera podatek od pomnika.
Radna A. Targońska stwierdziła, że należy przekazać zarządzanie cmentarzem nowej parafii, by gmina
nie musiała tego utrzymywać.
Radny M. Przybylski stwierdził, że zarzadzanie jest to przekazane poprzez umowę cywilnoprawną, a
problem tkwi w tym, że mieszkańcy podkreślają, że umowa ma jedynie wartość symboliczną, gdyż
faktycznie gmina i tak ponosi koszty.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak wspomniał o interpelacji radnego Łukszo odnośnie kosztów,
które poniosła gmina na opłaty związane z cmentarzem.
Radny P. Tyrka stwierdził, że są dwie grupy społeczne, z których jedna uważa, że cmentarz powinien
być komunalny, a druga, by był parafialny. Radny stwierdził, że cmentarz w rękach parafialnych nie
funkcjonował zbyt dobrze, a z drugiej strony gmina musiała się nim zajmować. Radny stwierdził, że nie
wiadomym jest gdzie są pieniądze z pokładnego, które przyjmował poprzedni ksiądz. Radny stwierdził,
że cmentarz powinien być parafialny.
Radny M. Przybylski spytał na co gmina chce przeznaczyć te 100 tys. zł.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że zmiana została wprowadzona na
wniosek kierownika z referatu Inwestycji.
Radny M. Przybylski stwierdził, że można założyć, że byłby wola Rady by sfinansować utrzymywanie
cmentarza. Radny stwierdził, że problem pojawi się w momencie, gdy mieszkaniec umrze, gdyż opłata
nie trafi do gminy, gdyż trafi na rzecz nowej parafii. Reasumując koszty ponosi gmina, a dochody
zbierze parafia.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach stwierdziła, że utrzymanie cmentarza komunalnego
wiąże się z określonymi przepisami jak np., budowa cmentarza. Przewodnicząca podkreśliła, że kościół
z takich opłat jest zwolniony.
Radny P. Tyrka poinformował, że w poprzedniej kadencji również toczyła się rozmowa na temat
cmentarza w Biedrusku. Radny podkreślił, że wtedy był problem z wybudowaniem kaplicy z kostnicą
jednak był to koszt kilki mln zł. Radny dodał, że był przygotowany projekt i wyliczone koszty jednak
muszą zostać spełnione wymogi sanitarne, by cmentarz mógł funkcjonować.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach stwierdziła, że parafie maja inne prawa, a w
przypadku pochówku parafii załatwiają takie sprawy przez firmy pogrzebowe.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak stwierdził, że muszą odbyć się konsultacje społeczne.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach nie zgodziła się z przedmówcą w kwestii
konsultacji społecznych. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że jest to kwestia racjonalnej
decyzji.
Radna A. Targońska zgodziła się z Przewodniczącą rady Gminy.
Radna U. Ćwiertnia stwierdziła, że takie konsultacje powinny odbyć się w całej gminie, a nie tylko w
Biedrusku.
Radny M. Przybylski stwierdził, że konsultacje nie są wiążące. Radny stwierdził, że jest to kwestia
konkretnych decyzji i sprawa finansowa.
Radna U. Ćwiertnia stwierdziła, że kościół w Biedrusku jest już cywilny. Radna stwierdziła, że
najpierw należy porozmawiać z nowym proboszczem, a następnie z kurią.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach stwierdziła, że należy złożyć prośbę do Wójta o
wyjaśnienia jak wygląda kwestia formalna.
Komisja głosowała za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r.
- 1 przeciw,
- 4 wstrzymujące.
•

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Suchy Las.

Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że wprowadzane zmiany mają
doprecyzować aktualne przepisy. Skarbnik poinformowała, o dokonanych zmianach.
Radny M. Przybylski poruszył kwestie zapisów dotyczących autopoprawki. Radny podkreślił, że
zaproponował, by były to autopoprawki, gdyż jeśli jest jedna złożona ze 100 pozycji to Rada może w
całości to przyjąć lub odrzucić i wtedy można głosować osobno na każdą z pozycji. Radny stwierdził,
że jest to niepraktyczne, więc proponuje autopoprawki
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że wtedy na sesji będzie można to
zgłosić.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach stwierdziła, że nie zgadza się z przedmówcą, gdyż
po dyskusjach na komisjach budżetowych po przedstawieniu projektu Wójt dokonywał autopoprawki,
w której umieścił wszystkie te uwagi, które były złożone podczas komisji, wobec których nie było
wątpliwości Wójta i Rady. Przewodnicząca rady Gminy stwierdziła, że na komisji budżetowej było
sporo wniosków budżetowych i głosowanie z osobna nad każdym zajęłoby długo casu, a tak to te które
nie pasowały blokowo zostały przegłosowane oddzielnie. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że
jeśli będzie zapis „autopoprawki” to nawet, te które będą dobre i popierane przez Radę to wydłuży to
trwanie sesji.
Radny P. Tyrka stwierdził, że zmiana jest zasadna. Radny stwierdził, że należy przegłosować projekt
uchwały.
Komisja głosowała za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej gminy Suchy Las.
- 3 za,
- 2 wstrzymujące.
Ad. 7-8
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach poinformowała, że nastąpiła zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Os. Grzybowym odnośnie jedynych działek,
które mogły zostać zakupione przez gminę i przeznaczone na tereny zielone jednak gmina nie
zareagowała co spowodowało, że Rada Gminy nie wykupiła nieruchomości.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak stwierdził, że rada Gminy wyraziła chęć na zakup terenu, a
nie na jego finansowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach poinformowała, że przygotowana
została propozycja finansowania zakupu na komisję finansowo-budżetową. Finansowanie miało zostać
rozłożone na 3 raty i płacone od 2018 r. co roku. Przewodnicząca Rady Gminy podkreśliła, że Wójt
uważał, że Rada nie powinna przeznaczać środków na zakup działki. Przewodnicząca dodała, że Wójt
stwierdził, że należy wywołać zmianę planu, by zmienić funkcje mieszkaniową na sport i rekreację.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak stwierdził, że od paru lat temat jest omawiany, że powinien
być pozyskany i przeznaczony pod teren sportu i rekreacji.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach podkreśliła, że temat został podjęty 3
lata temu.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak stwierdził, że Komisja zna kierunek jaki Rada Gminy
zamierza obrać.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach stwierdziła, że czuje się oszukana,
brakiem podjętych działań. Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że teren w międzyczasie zmienił
właściciela. Przewodnicząca rady Gminy stwierdziła, że na Os. Grzybowym nie ma innego terenu, który
można by przeznaczyć na strefę rekreacyjną.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak poinformował Komisje o podobnej sytuacji nieodpłatnego
pozyskania terenu na kościół w Biedrusku od wojska. Przewodniczący podkreślił, że podczas zmiany
partii rządzącej decyzja została cofnięta i terenu nie pozyskano. Przewodniczący stwierdził, że plan pod
kościół w Biedrusku również miał zostać wywołany.
Radny M. Przybylski stwierdził, że właściciel terenu chce rozmawiać.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach poinformowała zebranych, że nowy
właściciel czeka na podjęcie decyzji
Ad.9

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji D. Matysiak zakończył
posiedzenie Komisji o godzinie 18:16.
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Agata Schmidt
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