Protokół z posiedzenia
Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 12.01.2015 r., godz. 12:00
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie: Wójta, Skarbnika, Sekretarza Gminy, Kierowników referatów, gości.
2. Otwarcie posiedzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji FB i RG.
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Przyjęcie planu pracy na 2015 rok.
7. Opiniowanie uwag i wniosków złożonych przez komisje stałe.
8. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2015.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego D. Matysiak otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 12.01.2015 r. o godz. 12:00, witając członków Komisji oraz zgromadzone osoby.
Następnie przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności - 7 członków
komisji obecnych. W posiedzeniu uczestniczyli również: Wójt G. Wojtera, z-ca Wójta M. Buliński, Skarbnik
M. Wojtaszewska, Sekretarz J. Nowak, radna U. Ćwiertnia, radny R. Tasarz, radny K. Pilas, radny W.
Majewski, radna Powiatu G. Głowacka, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las - Wschód A. Ankiewicz,
sołtys wsi Złotniki Wieś R. Janasik, kierownik Referatu Komunalnego J. Radomska, kierownik Referatu
Budowlano - Inwestycyjnego A. Szczęsna, kierownik Referatu promocji P. Andrzejewski oraz mieszkaniec Z.
Trzybiński.
Ad. 4
Radny M. Przybylski zaproponował kandydaturę radnego J. Ankiewicza na stanowisko
wiceprzewodniczącego Komisji. Radny poprosił o przełożenie wyboru na kolejne posiedzenie.
Radna M. Salwa-Haibach zaproponowała radnego M. Przybylskiego, który nie wyraził zgody.
Głosowanie za przeniesieniem wyboru wiceprzewodniczącego na następne posiedzenie –
jednogłośnie.
Ad. 5
Komisja jednogłośnie siedmioma głosami za, przyjęła porządek posiedzenia.
Ad. 6
Plan pracy z małymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 7
Przewodniczący Komisji odczytał wnioski złożone przez komisje stałe do projektu budżetu na rok
2015.
Wójt tytułem wstępu wyjaśnił, że za projekt i jego przygotowanie zgodnie z przepisami odpowiada
on sam. Opinia RIO dla projektu jest już pozytywna i wykluczyć należy sytuację, która narazi budżet na
deficyt. Nie ma możliwości ponownego wysłania do RIO projektu budżetu. Są wnioski, które można
wprowadzić do projektu nie narażając na odrzucenie przez RIO i takie, które na pewno nie znajdą się w
autopoprawkach do budżetu.
Przystąpiono do omawiania wniosków poszczególnych komisji stałych:

KOMISJA SPOŁECZNA
1. Zwiększenie wynagrodzeń dla administracji i obsługi.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że podwyżki o 3% mają obejmować wszystkich pracowników jednostek
organizacyjnych. Jednostki potwierdziły poziom wynagrodzeń, będzie to około 400 000 zł.
Głosowanie – jednogłośnie za.
2. Dofinasowanie wyjazdu orkiestry Dętej w Chludowie do Chorwacji – 40 000 zł.
Wójt wyjaśnił, że jest po rozmowach z Kapelmistrzem i uzgodnione zostało pokrycie w całości kosztów
przejazdu autokarowego w wysokości 20 000 zł. W trakcie dyskusji ustalono kompromisową kwotę 30 000
zł na dofinansowanie orkiestry.
Głosowanie za wprowadzeniem kwoty 30 000 zł – jednogłośnie za.
3. Zwiększenie o jeden etat obsługi administracyjnej w filii Szkoły Podstawowej w Golęczewie.
Głosowanie – jednogłośnie za.
4. Wsparcie koncertu jubileuszowego Zespołu Tanecznego Chludowianie - 15 000 zł.
Wójt zadeklarował zwiększenie środków na działalność zespołu o 10 000 zł i zaznaczył, że jest to doskonała
możliwość dla Stowarzyszenia na pozyskanie dodatkowych środków z innych źródeł.
Głosowanie za kwotą 15 000 zł – jednogłośnie za.
5. Wsparcie finansowe Zespołu Półnutki w Biedrusku - 4 000 zł.
Pani Magda Przystałowska, członek Stowarzyszenia, przekazała informację na temat działalności zespołu,
osiągnięć, pozyskiwanych środków. W zespole jest 15 dzieci oraz 15 członków Stowarzyszenia.
Głosowanie – jednogłośnie za.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA
Komisja złożyła jeden wniosek – wykreślenie zadania „zakup i dofinansowanie ogrodzenia obiektu
komisariatu Policji w Suchym Lesie – 20 000 zł” oraz przeznaczenie tej kwoty na zadanie „projekt
sygnalizacji świetlnej na ul. Obornickiej w Jelonku”.
Głosowanie – jednogłośnie za.

KOMISJA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Na wniosek radnego J. Ankiewicza rozpoczęto omawianie wniosków od pozycji zaniechanych bądź
przesuniętych w WPF-ie:
1. Suchy Las – projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Sucholeskiej – 500 000
zł.
Radna Powiatu G. Głowacka oraz Wójt wyrazili opinię negatywną, proponując, aby pozostawić tę kwotę
jako zaczyn dla partnerów, by podpisali porozumienie i jako sygnał dla Miasta Poznania. Radny M.
Przybylski zapytał Wójta, czy są jakieś formalne ustalenia z potencjalnymi partnerami dotyczące tej
inwestycji. Wójt odpowiedział, że takich ustaleń nie ma. Radny M. Przybylski stwierdził, że blokowanie
kwoty 1mln. złotych w takiej sytuacji nie ma sensu, ponieważ dobrą wolę można wyrazić poprzez podjęcie
stosownej uchwały. Radny W. Korytowski zaznaczył, że trudno będzie wrócić do rozmów za kilka lat. Wójt
zaapelował o pozostawienie tej pozycji.
Głosowanie za wycofaniem zadania – 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
2. Złotniki Wieś – budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Łagiewnickiej (projekt) – 20 000 zł.
Radna G. Głowacka zaznaczyła, że Metropolia opracowuje koncepcję dróg rowerowych, które dowiozą
podróżnych do PKP. Projekt omawianej ścieżki wpisuje się właśnie w tę koncepcję. Przewodniczący Komisji
zaproponował stworzenie najpierw koncepcji dla całej gminy, a później realizację poszczególnych tras. Wójt
poinformował, że za tę kwotę można wykonać projekt, który zepnie Złotniki Wieś z MTP. Będzie to ścieżka

pieszo-rowerowa, która wymagać będzie oświetlenia. Projekt jest krokiem w kierunku wykupu gruntów.
Wójt złożył wniosek o zmianę zadania na „aktualizacja istniejącej koncepcji budowy ścieżek rowerowych na
terenie gminy wraz z projektem ścieżki pieszo-rowerowej do Złotnik Wsi”, kwota 40 000 zł.
Głosowanie – odstąpienie od wniosku opiewającego na 20 000 zł – jednogłośnie za.
3. Suchy Las – budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej – 2 500 000 zł.
Wójt sprzeciwił się usunięciu tego zadania, uzasadniając to dużą ilością firm mających siedziby przy tej
ulicy. Realizacja zadania, to wypełnienie zobowiązań wobec właścicieli tych firm, a dodatkowo
niezrealizowanie tego zadania, może spowodować, że gmina Suchy Las jako akcjonariusz Aquanetu, nie
wywiąże się z deklaracji sprzed kilku lat (dot. ustalonej ilości LRM). Radni J. Ankiewicz i W. Korytowski
poparli stanowisko Wójta. Wójt zawnioskował o „pozostawienie w budżecie na 2015 r. z przesunięciem w
WPF na 2016 r. kwoty 500 000 zł”. Radny M. Przybylski zapytał Wójta, ile zamieszkałych budynków znajduje
się w tym rejonie. Wójt odpowiedział, że 8. Radny Przybylski podkreślił, że tak wysoka kwota przeznaczona
w WPF na rejon, gdzie jest 8 budynków mieszkalnych jest społecznie nieuzasadniona, w sytuacji tak dużych
potrzeb inwestycyjnych w innych rejonach Gminy.
Głosowanie za usunięciem zadania – 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
4. Suchy Las - przebudowa ul. Nektarowej na odcinku drogi K11 w kierunku ogrodów działkowych –
2 200 000 zł.
Radny J. Ankiewicz zaznaczył, że to zadanie jest zobowiązaniem Wójta wobec działających na tej ulicy firm.
Wójt poinformował, że w 2014 r. odbyło się spotkanie z właścicielami nieruchomości, zrobiono podziały
geodezyjne, uregulowano odszkodowania, wydzielono drogi. Pozostaje tylko realizacja projektu. Radna M.
Salwa-Haibach poinformowała, że do budżetu gminy wpływa z PIT-ów kwota 28 000 000 zł, a z CIT-ów
zaledwie – 1 600 000 zł, plus podatki od nieruchomości. Radny M. Przybylski zapytał Wójta, ile
zamieszkałych budynków znajduje się przy ul. Nektarowej. Wójt odpowiedział, że nie ma żadnego
zamieszkałego budynku. Radny M. Przybylski stwierdził, że Wójt posiada również zobowiązania wynikające
z WPF w odniesieniu do mieszkańców, którzy latami czekają na budowę infrastruktury i te zobowiązania nie
są realizowane.
Głosowanie za wnioskiem – 4 głosy za, 2 głosy przeciw (radny P. Tyrka nieobecny w czasie głosowania).
5. Złotniki - budowa progu zwalniającego na ul. Słonecznej – 6 000 zł.
Sołtys R. Janasik poinformował, że wycofuje wniosek po wizytacji tego miejsca. Natężenie ruchu na ulicy nie
wymaga montowania progu.
Głosowanie za wykreśleniem zadania – 6 głosów za.
6. Suchy Las – zagospodarowanie terenu – park i zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego –
375 000 zł.
Radny J. Ankiewicz zaapelował o pozostawienie tego zadania. Zbiornik zbiera wodę z prawej strony
Suchego Lasu wraz z obiektami kubaturowymi, począwszy od Galerii Sucholeskiej aż do Biedronki. Przy
dużych opadach deszczu rów się zapełnia i zalewa mieszkańców położonych poniżej, łąki oraz zabudowania
kościelne. J. Radomska wyjaśniła, że wniosek opiewający na 375 000 zł obejmuje zagospodarowanie terenu
za OPS ( koncepcja, parking, ścieżki, zieleń, workout), a nie budowę zbiornika. W budżecie jest zaplanowana
kwota 500 000 zł na jego wykonanie. Zaproponowała również połączenie tych zadań w jedno. Radny M.
Przybylski zaproponował, po krótkiej dyskusji z p. Skarbnik zmianę treści zadania, polegającą na dopisaniu
etapowości. Pani Skarbnik sformułowała korektę treści zadania: „zagospodarowanie terenu – park i
zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie (etap I w 2015 r. – budowa zbiornika; etap II w
2016 r. – zagospodarowanie terenu”. Przewodniczący zaproponował dwa głosowania: za zmianą treści
zadania oraz za negatywną opinią KK i OŚ.
Głosowanie za negatywną opinią KKiOŚ - 6 głosami za (radny P. Tyrka nieobecny w czasie głosowania).
Głosowanie za zmianą treści zadania – 6 głosami za (radny P. Tyrka nieobecny w czasie głosowania).
Nowe zadania określone przez Komisję Komunalną i Ochrony Środowiska:
1. Golęczewo – modernizacja obiektu sportowego – 120 000 zł. Głosowanie - jednogłośnie za.

2. Golęczewo – wykup pasa gruntu pomiędzy boiskiem, a zabudowaniami w celu odizolowania
terenów sportowych od budynków mieszkalnych – 80 000 zł. Głosowanie – 3 głosy za, 2 głosy
przeciw, 1 głos wstrzymujący.
3. Golęczewo – doprowadzenie wodociągu na ul. Stawną – 100 000 zł. Głosowanie - jednogłośnie za.
4. Chludowo – budowa 2 lamp na ul. Polnej i Chojnickiej – 10 000 zł. Głosowanie – jednogłośnie za.
5. Suchy Las – wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego pod miejsca postojowe na ul.
Truskawkowej i Jeżynowej – 300 000 zł.
Wójt zaproponował przepisanie zadania na rok 2016 w związku z długotrwającą procedurą.
Najbardziej realny okres to I kwartał 2016 r. Radni W. Korytowski i J. Ankiewicz poparli propozycję
Wójta. Wójt poinformował również, że wyklucza wykup tych gruntów ze względu na wysoką cenę za
metr. Głosowanie – 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące.
6. Suchy Las – budowa miejsc postojowych na ul. Malinowej i Aroniowej – 150 000 zł.
Wójt uznał, że w związku z budową parkingu po Pepsi, budowa 10 miejsc postojowych na tym
terenie jest zbędna. Radna A. Targońska przedstawiła możliwości rozwiązań parkingowych wokół
Os. Poziomkowego. Głosowanie – 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące.
7. Suchy Las – budowa dwóch lamp na ul. Truskawkowej – 15 000 zł. Głosowanie – jednogłośnie za.
8. Suchy Las – modernizacja ul. Żurawinowej – 800 000 zł.
Radna A. Targońska wyjaśniła potrzebę modernizacji ul. Żurawinowej. Głosowanie – 4 głosy za, 3
głosy wstrzymujące.
9. Suchy Las – projekt modernizacji ul. Sasankowej – 100 000 zł.
Radny J. Ankiewicz zaproponował obniżenie kwoty. Pani A. Szczęsna potwierdziła, że zadanie może
zamknąć się w kwocie 60 000 zł. Głosowanie za zamianą – 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
10. Aktualizacja istniejącej koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy wraz z projektem
ścieżki pieszo-rowerowej do Złotnik Wsi”, kwota 40 000 zł. Głosowanie – jednogłośnie za.
11. Biedrusko – utwardzenie płytami nawierzchni ul. Rubinowej – 187 000 zł.
Pani J. Radomska wyjaśniła, że projekt obejmuje drogę z płyt śladowych z trzema torami.
Głosowanie – jednogłośnie za.
12. Biedrusko – utwardzenie płytami nawierzchni ulicy znajdującej się za garażami – 112 000 zł.
Pani J. Radomska zaproponowała zmianę kwoty na 60 000 zł. Głosowanie za zmianą – jednogłośnie
za.
13. Biedrusko – projekt i budowa chodnika od cmentarza do Os. Błękitny Staw – 28 000 zł. Głosowanie
– jednogłośnie za.
14. Złotkowo – budowa lamp na ul. Sobockiej – 10 000 zł. Głosowanie - jednogłośnie za.
15. Os. Grzybowe – trzy tablice informacyjne – 3 500 zł. Głosowanie – jednogłośnie za.
16. Os. Grzybowe – 6 koszy na psie odchody, zakup i montaż – 5 000 zł. Głosowanie – jednogłośnie za.
17. Os. Grzybowe – projekt budowy ul. Kruczej – 30 000 zł. Głosowanie – jednogłośnie za.
18. Os. Grzybowe – realizacja koncepcji uspokojenia ruchu wariant „2A” – 550 000 zł.
Potrzebę wprowadzenia nowego zadania wyjaśniła radna M. Salwa-Haibach. Mieszkańcom zależy,
by kwestię uspokojenia ruchu zamknąć jeszcze w tym roku. Radna zapytała na jaki cel przeznaczona
jest kwota 300 tys. zł w budżecie zaplanowana przez Wójta i czy ma związek z realizacją
uspokojenia ruchu na os. Grzybowym. Wójt wyjaśnił, że kwota 300 000 zł zaplanowana już w
budżecie, przeznaczona ma być na badanie natężenia ruchu, rozwiązania w kilku wariantach,
likwidację lewoskrętów na ul. Obornickiej. Wójt zaznaczył, że ma nadzieję na realizację wariantu „4”
z zastosowaniem niektórych elementów wariantu „2A” (jako integralnej części wariantu „4”). Radna
M. Salwa-Haibach stwierdziła, że można podpiąć wariant „2A” pod projekt Wójta, aby zmiany
rozpoczęły się jak najszybciej. Wójt wyjaśnił, że kwota 300 tys. zł jest przeznaczona na zadanie
odrębne, niezależne od koncepcji uspokojenia ruchu na os. Grzybowym. Zaproponował na chwilę
obecną budowę szykan i zmianę organizacji ruchu i dodanie do zadania (225 000 zł). Głosowanie za
pozostawieniem kwoty 550 000 zł – 1 głos za, 5 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący.

19. Golęczewo – projekt wodociągu na ul. Pszennej i ul. Rolnej – 20 000 zł. Głosowanie – jednogłośnie
za.
20. Golęczewo – projekt oświetlenia na ul. Strażackiej – 10 000 zł. Głosowanie – jednogłośnie za.
21. Golęczewo – projekt oświetlenia na ul. Promienistej i ul. Krętej – 10 000 zł. Głosowanie –
jednogłośnie za.
22. Złotkowo – budowa kanalizacji ściekowej w ul. Słonecznikowej, Rzepakowej i Cedrowej - 1 500 000
zł. Głosowanie – 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
23. Suchy Las – obsadzenie górki saneczkowej – 3 000 zł. Głosowanie – 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1
głos wstrzymujący.

KOMISJA FINANSOWO-BUDŻETOWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
1. Radna M. Salwa-Haibach - budowa szykan w Złotnikach: ul. Muchomorowa i Sosnowa wraz ze
zmianą organizacji ruchu na bazie podwariantu „2A” koncepcji uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego
– 250 000 zł (zmiana kwoty z 25 000 zł zaplanowanych na 250 000 zł w budżecie do zadania
RK/2015/0006). Głosowanie – 4 głosy za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące.
2. Radny P. Tyrka:
– kontynuacja zagospodarowania terenu wokół miejsc rekreacyjnych przy ul. Sportowej w Zielątkowie
– 100 000 zł. Głosowanie – 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
– projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Zielątkowie (od ul. Sportowej do ostatniej zabudowy) – 10 000 zł.
Głosowanie – jednogłośnie za.
– projekt oświetlenia ul. Słonecznej w Zielątkowie – 10 000 zł. Głosowanie – jednogłośnie za.
3. Radny M. Przybylski - obniżenie o 15 % kwot zaplanowanych w budżecie:
- zad. 750.75023.4300 – obsługa informatyczna, dzierżawa sprzętu komputerowego – obniżenie do
kwoty 51 000 zł. Głosowanie – 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
- zad. RO/info1 - obsługa informatyczna Urzędu – obniżenie do kwoty 126 877 000 zł. Głosowanie – 4
głosy za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące.
- zad. RO/info2013/0001 – informatyzacja, wyposażenie stanowisk pracy – obniżenie do 170 000 zł.
Głosowanie – 4 głosy za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące.
- zad. RF/2013/0002 – Regulamin GCI – usunięcie całej kwoty 20 000 zł.
Zdaniem radnego M. Przybylskiego regulaminy powinny być pisane przez pracowników. Pani Skarbnik
wyjaśniła, że część zadań zlecanych GCI jest wpisywana do Regulaminu GCI, a część jest zlecana jako
zadania bieżące. Radny zaznaczył, że zapis jest niefortunny i należy go zmienić na określenie „rezerwa”.
Głosowanie – 4 głosy za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące.
- zad. RO/info/2 – hosting stron internetowych – obniżenie do kwoty 45 727 zł. Głosowanie – 6 głosów
za, 1 głosy wstrzymujący.
- zad. RO/info/2013/0005 – obsługa, serwis urządzeń wielofunkcyjnych – obniżenie do kwoty – 31 450
zł. Głosowanie – 5 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący.
- zad. RO/info/4 – bezpieczeństwo informacji – obniżenie kwoty do 10 710 zł. Głosowanie – 4 głosy za,
3 głosy wstrzymujące.
- zad. OS/info/1, 801.801195.4300 – informatyzacja jednostek oświatowych – obniżenie do kwoty
219 476 zł. Głosowanie – 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące.
- zad. RO/info/2015/1, 750.75023.6060 – zakupy związane z informatyzacją, licencje – obniżenie do
kwoty 42 500 zł. Głosowanie – 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że obniżenie kwot o 15 % daje oszczędności rzędu ok. 170 000 zł.
Działania te zostały uzgodnione z doradcami i praktykami zajmującymi się tematyką informatyzacji. Są
też wyrazem troski o dobrą kondycję spółki GCI, która znaczną część tych zadań będzie
najprawdopodobniej obsługiwała.

4. Radny M. Przybylski – zmiany w wydatkach bieżących:
- zad. PG/2014/0004, 750.75075.4300 – reklama i publikacja w mediach – wykreślenie całej kwoty
115 000 zł.
Radny zaznaczył, że reklamy i publikacje powinny znajdować się w Gazecie Sucholeskiej. Wójt
poinformował, że wniosek jest nie do przyjęcia – informacje, obwieszczenia o przetargach w prasie, to
wymóg ustawowy. Radny M. Przybylski zawnioskował o obniżenie kwoty do 50 000 zł. Głosowanie za
wnioskiem o obniżenie kwoty – 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące.
- zad. PG/0001/2014, 750.75095.4300 – usługi LARG, działalność promocyjna – usunięcie kwoty w
całości - 450 000 zł.
Radny zaznaczył, że promocją powinien zajmować się Referat Promocji w Urzędzie. Ponadto radni nie
wiedzą, na co ta kwota ma być przeznaczona. Wójt udzielił wyjaśnień, co do zakresu działania Spółki,
potrzeby jej utworzenia i podejmowanych akcji promocyjnych. Radny M. Przybylski po wysłuchaniu
wypowiedzi Wójta stwierdził, że przekazane informacje nie określiły powodu i sensu przekazania Spółce
aż 450 000 zł. Radny J. Ankiewicz zaproponował poświęcenie jednej z najbliższych Komisji na spotkanie
z Prezesem Spółki. Wniosek przegłosowano – jednogłośnie za. Głosowanie za wykreśleniem kwoty – 4
głosy za, 3 głosy wstrzymujące.
- zad. RO/2014/0005, 900.90095.4300 – dofinansowanie działalności kół łowieckich – zwiększenie
kwoty o 5 000 zł na zatrzymanie penetracji dzików. Głosowanie – jednogłośnie za.
5. Radny M. Przybylski – zmiany w wydatkach majątkowych:
- zad. BI/2015/0027, 600.60016.6050 – przebudowa skrzyżowania DK11 z ul. Pawłowicką w Złotnikach
– przeznaczenie dodatkowych 20 000 zł (zmiana z 280 000 na 300 000 zł) na budowę chodnika od
przystanku do przejścia dla pieszych (ok. 50 m). Głosowanie – jednogłośnie za.
- zad. BI/WPF/2015/0005, 750.75023.6050 – rozbudowa budynku Urzędu – usunięcie całej kwoty –
80 000 zł.
Potrzebę rozbudowy uzasadniał Wójt i p. Sekretarz. Radny J. Ankiewicz zaproponował, aby jednym z
tematów posiedzenia komisji było zapoznanie się z koncepcją rozbudowy Urzędu. Radny M. Przybylski
stwierdził, że brakuje odpowiedniego uzasadnienia do tej pozycji. Głosowanie – 4 głosy za, 3 głosy
wstrzymujące.
- zad. ZL/2015/Złotniki Wieś, 926.92601.6050 – uporządkowanie stawu, organizacja zieleni –
zwiększenie kwoty o 100 000 zł.
Pani Skarbnik zaproponowała wpisanie zadania do innego paragrafu – 010.01008.4430 – realizacja
zadania przez spółki wodne. Głosowanie – 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
6. Radny M. Przybylski – nowe zadania:
- zakup starego baru w Chludowie – 350 000 zł.
Historię konsultacji przeprowadzonych wśród mieszkańców Chludowa przybliżył radny Z. Hącia.
Poinformował również o wariantach wykorzystania budynku oraz o możliwości wyremontowania ze
środków unijnych. Radny P. Tyrka stwierdził, że zakup ze względów ekonomicznych jest nierentowny,
jednakże społecznie oczekiwany. Głosowanie – 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
- Biedrusko – oświetlenie pięcioma lampami drogi znajdującej się za garażami – 25 000 zł. Głosowanie
– jednogłośnie za.
- Biedrusko – budowa 100 m chodnika na ul. Świerczewskiego – wniosek wycofano, jest już w
budżecie.
- Biedrusko – monitoring i zakończenie zagospodarowania terenu przy Domu Osiedlowym – 15 000 zł.
Głosowanie – 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
- Złotniki - budowa wiaty w ogrodzie przy ul. Żukowej – 45 000 zł. Głosowanie – 6 głosów za, 1 głos
wstrzymujący.
- Złotniki - oświetlenie ul. Jelonkowej, cztery lamy – 20 000 zł. Głosowanie – jednogłośnie za.
- Złotniki - oświetlenie ul. Ognikowej, dwie/trzy lamy – 35 000 zł. Głosowanie – jednogłośnie za.
- budowa sygnalizacji świetlnej na żądanie na ul. Obornickiej – 125 000 zł.

Radny P. Tyrka zaznaczył, że jest to jedno z najniebezpieczniejszych przejść na tej ulicy. Wójt
poinformował, że procedury nie uda się zamknąć w tym roku. W bieżącym roku możliwe jest wykonanie
projektu, a realizacja w roku przyszłym. Radny J. Ankiewicz zaznaczył, że nie powinno się dla idei
blokować pieniędzy w budżecie. Głosowanie – 5 głosów za, 2 głosy wstrzymujące.
- Jelonek, oświetlenie ul. Krótkiej, pięć lamp – 25 000 zł. Głosowanie – jednogłośnie za.
- Os. Grzybowe – wykonanie planu osiedla – 10 000 zł. Głosowanie – 5 głosów za, 2 głosy
wstrzymujące.
- Os. Grzybowe – wykonanie przyłącza energetycznego przy placu zabaw – 2 000 zł. Głosowanie –
jednogłośnie za.
- Suchy Las – budowa ul. Łozowej (wniosek radnego K. Pilasa) – 30 000 zł oraz jednoczesne wykonanie
ul. Wiśniowej.
Wójt przekaże informację na sesji, czy w ogóle jest możliwość połączenia tych zadań. Nad wnioskiem
nie głosowano.
- zakup defibrylatora dla OSP Chludowo – 8 000 zł. Głosowanie – jednogłośnie za
- opracowanie ogólnogminnej koncepcji budowy systemu monitoringu – 35 000. Głosowanie –
jednogłośnie za.

Wójt zastrzegł, że nie wszystkie pozycje mogą zostać uwzględnione w autopoprawkach i wyraził nadzieję,
że nie przeszkodzi to w osiągnięciu kompromisu. Radny M. Przybylski i radna M. Salwa-Haibach
zadeklarowali wolę współpracy.

Ad. 9
- radny D. Matysiak – czy łącznie z budową infrastruktury w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych zostaną
pobudowane chodniki? Wójt – nastąpi odtworzenie nawierzchni do ul Leśnej. Jeszcze nie ma organizacji
projektu. Ulica Leśna jest w połowie prywatna.
- radny D. Matysiak – 300 000 zł na modernizację ul. Zjednoczenia, czy kwota ta jest wystarczająca? Wójt
potwierdził dostosowanie kwoty do warunków rynkowych
- radny D. Matysiak – budowa kortu tenisowego. Wójt poinformował, że działka została przekazana
nieodpłatnie gminie i gmina zbuduje na niej korty.
- radny W. Korytowski – brak budowy oświetlenia na ul. Konwaliowej. Wójt poinformował, że projekt jest
gotowy
- radna M. Salwa-Haibach – konieczność uregulowania ruchu przy ul. Firmowej, wjazd do Lidla. Wójt
zaproponował ustawienie znaku STOP na ul. Firmowej.

Przewodniczący D. Matysiak zamknął posiedzenie Komisji w dniu 12.01.2015 r., o godz. 21:00.
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