Protokół z posiedzenia
Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 20.04.2015 r., godz. 15:30

Porządek posiedzenia:
1. Powitanie wszystkich gości.
2. Otwarcie posiedzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu Komisji F.B. i R.G. z dnia 30.03.2015 r.
6. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego D. Matysiak otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 20.04.2015 r. o godzinie 15:30, witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności –
6 członków obecnych. W trakcie posiedzenia dotarł radny W. Korytowski. W posiedzeniu uczestniczyli
również: radni Z. Hącia, R. Tasarz, urbanistki sporządzające miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego – D. Ziemkowska i M. Kalinowska oraz mieszkaniec Suchego Lasu M. Karpik.
Komisja jednogłośnie, sześcioma głosami za przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty pięcioma głosami za, jedna osoba wstrzymała się
od głosowania.
Następnie przystąpiono do omawiania projektów uchwał przygotowanych na sesję w dniu
23.04.2015 r.:
- uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 593/6, 594/5 i części działki o numerze
ewidencyjnym 532/9
Radna M. Salwa-Haibach odczytała wniosek inwestora o zmianę planu dla przedmiotowego terenu.
Przewodniczący D. Matysiak dodał, że nie ma formalnych przeciwskazań do zmiany mpzp oraz że
firma będzie współfinansowała budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej koniecznej do
zrealizowania po uchwaleniu planu.
Komisja sześcioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Radna A. Targońska zaznaczyła, że wstrzymała się od glosowania, ponieważ jej zdaniem rozbudowa
firmy przyczyni się do zwiększenia ruchu samochodów ciężarowych na ulicach Szkółkarskiej i
Sucholeskiej.
- uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4
Urbanistka Pani Daria Ziemkowska omówiła całą procedurę planistyczną. Przewodniczący Komisji
D. Matysiak zwrócił uwagę na niezbyt dobrą sytuację oświatową w Biedrusku – wciąż przybywa
nowych mieszkańców, już teraz brakuje miejsc w przedszkolu i szkole podstawowej.
Przewodniczący Komisji odniósł się również do odpowiedzi Wójta na interpelację K. Pilasa,
odnośnie bazy oświatowej w Biedrusku – wskazując, że Wójt poinformował w niej,
że do 2029 r. Biedrusko nie jest brane pod uwagę w założeniach oświatowych. D. Matysiak
i M. Przybylski wskazali na konieczność przeprowadzenia analiz demograficznych i zajęcie się
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sytuacją oświatową przed uruchamianiem kolejnych terenów pod zabudowę. Urbanistka Pani Daria
Ziemkowska wyjaśniła, że osiedle już istnieje oraz że plan nieznacznie zwiększa ilość działek
budowlanych, które mają powstać w Biedrusku. Zdaniem radnych D. Matysiaka i M. Przybylskiego
w Biedrusku uruchomiono bardzo dużo terenów pod zabudowę mieszkaniową, które będą
generowały napływ mieszkańców, dlatego przed uchwalaniem kolejnych planów, czy ich zmian,
niezbędne jest przeprowadzenie analizy demograficznej i rozważenie konieczności rozwoju bazy
oświatowej w tej miejscowości. Dyskutowano także nad aspektami prawnymi związanymi
z przeniesieniem przez Wojsko prawa własności zalewów na rzecz prywatnych inwestorów oraz
dostępnością terenu zalewów dla pozostałych mieszkańców Biedruska. Złożono trzy wnioski:
- Przewodniczący Komisji D. Matysiak oraz radny M. Przybylski wnioskowali o dokonanie aktualizacji
Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Suchy Las na lata 2011-2020 – głosowano: siedem głosów za,
jednogłośnie;
- Przewodniczący Komisji D. Matysiak wnioskował o zdjęcie z porządku obrad przedmiotowego
projektu uchwały i odłożenie jej do czasu odpowiedzi Wójta na wniosek dotyczący aktualizacji
Strategii i uzyskania informacji na temat związany z rozwojem oświaty w Biedrusku – głosowano:
cztery głosy za, dwa głosy przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosowania;
- radny P. Tyrka wnioskował o zajęcie stanowiska i zaopiniowanie projektu uchwały – wniosek nie
został poddany pod głosowanie z uwagi na przegłosowanie wniosku złożonego przez
Przewodniczącego Komisji o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.
W związku z uwzględnieniem wniosku Przewodniczącego Komisji, o zdjęcie przedmiotowego
projektu uchwały z porządku obrad, nie opiniowano tego projektu uchwały.
- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Złotkowo, rejon ulicy Pawłowickiej – Wschód
Przewodniczący Komisji D. Matysiak poinformował, że podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu
uregulowanie spraw własnościowych związanych z budynkiem wielorodzinnym znajdującym się
przy ulicy Pawłowickiej (ustalenie granic dla nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej tego
budynku) oraz określenie nowych granic pasa drogowego ulicy Pawłowickiej. Przewodniczący
D. Matysiak dodał, że Sołtys Złotkowa na tym etapie procedury planistycznej nie zgłaszał żadnych
uwag.
Komisja jednogłośnie, siedmioma głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Suchy Las na rok 2015
W związku z nieobecnością Pani Skarbnik radny M. Przybylski omówił zebranym projekt uchwały
i następnie złożył wniosek o oddzielnie głosowanie każdej ze zmian budżetowych – głosowano:
siedem głosów za jednogłośnie.
Omówiono następujące zmiany budżetowe:
 Zwiększenie wydatków na rozbudowę sieci światłowodowej w Golęczewie o kwotę 311 742,00 zł
– dyskutowano nad opłacalnością inwestycji światłowodowych pod kątem dalszego ich
finansowania. Głosowano: trzy głosy za, cztery osoby wstrzymały się od głosowania.
 Dopłata do działalności GCI Sp. z o.o. w wysokości 2 mln zł – Przewodniczący Komisji D. Matysiak
zwrócił uwagę, że podczas spotkania z Prezesami Spółek GCI i LARG Komisja wnioskowała
o dodatkowe informacje, których nie otrzymała. Radna A. Targońska zauważyła, że kładzenie
światłowodów w rejonie ulic Diamentowej i Perłowej obecnie nie jest konieczne. Według
informacji, jakie radna uzyskała w Referacie Inwestycyjno-Budowlanym, kanał technologiczny i
tak zostanie wykonany podczas budowy ulic, więc światłowód w tym rejonie można ułożyć
później (o ile będzie to opłacalne). Zastanawiano się nad możliwością pozyskania środków
unijnych na dalszy rozwój sieci światłowodowej w Gminie.
Głosowano: trzy głosy za, trzy głosy przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosowania.
 Dotacja dla CK z przeznaczeniem na „Dni Gminy” – dyskutowano nad potrzebą i zasadnością
organizowania „Dni Gminy” oraz racjonalnością przeznaczania na nie tak dużych środków.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach wskazała, że przeznacza się 50 tys. zł na dwugodzinny występ
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orkiestry Zbigniewa Górnego, natomiast Gmina musi pozyskiwać darowiznę w kwocie 5 tys. zł na
dokończenie budowy placu zabaw w Chludowie. Postanowiono powrócić do tematu związanego
z finansowaniem „Dni Gminy” podczas omawiania projektu budżetu Gminy na przyszły rok.
Głosowano: pięć głosów za, dwie osoby wstrzymały się od głosowania.
 Dotacja celowa dla CKiBP na zakup klimatyzatora – brak uwag.
Głosowano: siedem głosów za, jednogłośnie.
 Autopoprawki Wójta – brak uwag.
Głosowano: siedem głosów za, jednogłośnie.
Cały projekt uchwały przegłosowano czterema głosami za, przy trzech głosach wstrzymujących się
od głosowania.
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie
bezprzetargowym umowy dzierżawy, na okres do 10 lat
Brak uwag.
Komisja jednogłośnie, siedmioma głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie
bezprzetargowym umowy najmu, na okres do 3 lat
Brak uwag.
Komisja jednogłośnie, siedmioma głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek mieszkańca Chludowa
o zmianę mpzp dla dz. nr ewid. 231/22, położonej w Chludowie. W związku z nieobecnością Pani
M. Ratajczak z GPU Komisja postanowiła szerzej zapoznać się z tą sprawą i omówić ją podczas
kolejnego posiedzenia. Przewodniczący D. Matysiak przedstawił również dwa wnioski (wnioski
radnego D. Matysiaka i mieszkańców Biedruska), dotyczące budżetu Gminy:
- wniosek o przygotowanie projektu uchwały umożliwiającej przeznaczenie dodatkowych środków na
dokończenie inwestycji: „modernizacja boisk sportowych w Biedrusku (RK/2015/0001)”
- wniosek o przygotowanie projektu uchwały umożliwiającej przeznaczenie dodatkowych środków na
dokończenie inwestycji: „modernizacja alejek w parku w Biedrusku (ZL/2015/0BIEDRUSKO-4)”
Podczas omawiania wniosków członkowie Komisji zastanawiali się, z jakiego powodu zabraknie
środków na realizację tych zadań oraz czy nie są to wnioski do budżetu Gminy na przyszły rok.
Radny W. Korytowski sprzeciwiał się podejmowaniu drugiego wniosku, z uwagi na to, że jest to
zadanie lokalne i powinno być realizowane w ramach budżetu przeznaczonego na zadania lokalne.
Radny R. Tasarz zwrócił uwagę, że przez akceptację tych wniosków mogą pojawić się kolejne wnioski
z pozostałych miejscowości, natomiast radny P. Tyrka podkreślił, że będzie głosował przeciwko
akceptacji tych wniosków, z uwagi na to, że nie wyjaśniono przyczyn zaplanowania w budżecie Gminy
niewystarczającej kwoty na ich realizację. Radny M. Przybylski wskazał, że nie ma żadnych formalnych
przeciwskazań do współfinansowania zadań lokalnych z innych pozycji budżetowych. Ponadto radny
M. Przybylski podkreślił, że intencją wnioskodawców jest zachęcenie Wójta do podjęcia działań, które
przyczynią się do jak najszybszego zrealizowania tych inwestycji.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie powyższe wnioski:
- wniosek o przygotowanie projektu uchwały umożliwiającej przeznaczenie dodatkowych środków na
dokończenie inwestycji: „modernizacja boisk sportowych w Biedrusku (RK/2015/0001)”
przegłosowano: cztery głosy za, jeden głos przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosowania;
- wniosek o przygotowanie projektu uchwały umożliwiającej przeznaczenie dodatkowych środków na
dokończenie inwestycji: „modernizacja alejek w parku w Biedrusku (ZL/2015/0BIEDRUSKO-4)”
przegłosowano: trzy głosy za, jeden głos przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosowania (bez
radnych J. Ankiewicza i M. Salwy-Haibach, którzy opuścili posiedzenie).
Przewodniczący Komisji D. Matysiak, odnosząc się do dyskusji z poprzedniej sesji RGSL, związanej
z unieważnieniem przetargu na budowę chodnika wzdłuż ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp.
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w Biedrusku, poinformował, że złoży wniosek do Wójta o zobligowanie „Jakś-Bud” do wskazania
miejsc, w których będą planowane wjazdy na posesję (działka nr 13/8) oraz dat realizacji inwestycji.
Radny D. Matysiak wskazał, że jeżeli nie uzyska przedmiotowych informacji to będzie wnioskował
o sporządzenie mpzp dla działki nr 13/8.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
o godzinie 18:50 w dniu 20.04.2015 r.

Sporządził:
Adrian Karwat

Przewodniczący KF-BiRG:
Dariusz Matysiak
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