Protokół z posiedzenia
Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 25.05.2015 r., godz. 15:30
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie gości.
2. Otwarcie posiedzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
6. Opiniowanie projektów uchwał na sesję majową.
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 25.05.2015 r. o godzinie 15:30, witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności –
4 członków obecnych. W trakcie posiedzenia dotarli radni: M. Salwa-Haibach, A. Targońska oraz
W. Korytowski. W posiedzeniu uczestniczyli również: Wójt G. Wojtera, Skarbnik M. Wojtaszewska
radny R. Tasarz, Pani M. Ratajczak z GPU, Urbanistka Pani S. Jambrożek, Przewodnicząca Zarządu
Osiedla Suchy Las wschód A. Ankiewicz oraz mieszkaniec Suchego Lasu M. Korpik.
Komisja jednogłośnie, czterema głosami za przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia oraz
protokół z ostatniego posiedzenia.
Następnie przystąpiono do omawiania projektów uchwał przygotowanych na sesję w dniu
28.05.2015 r.:
- uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie" realizowanego w ramach zadania budżetowego
„Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów
działkowych"
Skarbnik M. Wojtaszewska poinformowała, że Referat Zamówień Publicznych i Środków
Zewnętrznych wystąpił o wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie" w postaci pożyczki z WFOŚiGW. W maju otrzymano
pozytywną decyzję. Pożyczka będzie zaciągnięta na trzy lata, z jednym rokiem karencji, istnieje
możliwość umorzenia pożyczki w części od 15% do 40%. Pożyczka sfinansuje część zadania –
zostanie zaciągnięta wyłącznie do kosztów kwalifikowalnych. Wystąpiono o to dofinansowanie ze
względu na preferencyjne warunki oraz możliwość częściowego umorzenia, dzięki czemu część
środków wróci do budżetu Gminy. Radny M. Przybylski zapytał, jaka jest skuteczność
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Skarbnik M. Wojtaszewska odpowiedziała, że Gmina
Suchy Las, ze względu na jej dobrą sytuację materialną, przy wnioskowaniu o środki zewnętrzne,
często znajduje się na liście rezerwowej lub korzysta z niewykorzystanych przez inne Gminy
środków, ponadto kilkukrotnie umarzano część takich pożyczek. Radny D. Matysiak zaproponował
by objąć takim dofinansowaniem również inne inwestycje. Skarbnik M. Wojtaszewska
poinformowała, że dla zadań dotyczących inwestycji w Zielątkowie i Golęczewie dopiero są
uzgadniane źródła finansowania. Radna M. Salwa Haibach zapytała, od czego zależy wysokość
umorzenia takiej pożyczki. Skarbnik M. Wojtaszewska odpowiedziała, że zależy to m.in. od
efektywności ekologicznej oraz od terminowości spłat. Wójt G. Wojtera dodał, ze umorzona kwota
pożyczki musi zostać wykorzystana na cele związane z ochroną środowiska.
Komisja pięcioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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- uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie" realizowanego w ramach zadania
budżetowego „Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie – główne ciągi
komunikacyjne"
Radny M. Przybylski zapytał, dlaczego pożyczka będzie spłacana od 18.11.2016 r., skoro termin
zakończenia całego zadania zaplanowany został na 2017 rok (tak wynika z uzasadnienia do projektu
uchwały). Skarbnik M. Wojtaszewska poinformowała, że termin zakończenia realizacji inwestycji
objętej zakresem wniosku o dofinansowanie upływa 18.12.2015 r., natomiast całe zadanie zostanie
zrealizowane w 2017 roku.
Komisja pięcioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suchy Las na lata 2015-2029
Skarbnik M. Wojtaszewska, odwołując się do załączonego do projektu uchwały uzasadnienia,
przedstawiła członkom Komisji zaproponowane zmiany w WPF-ie. Przewodniczący Komisji zapytał,
czy już wiadomo coś na temat pozyskiwania środków unijnych oraz czy zadanie związane
z rewitalizacją stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi zostanie
dofinansowane w 85% ze środków unijnych. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że na razie nie były
ogłaszane konkursy odnośnie pozyskiwania funduszy unijnych, natomiast wysokość
dofinansowania zadania związanego z rewitalizacją stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła
wraz z węzłami przesiadkowymi została ustalona w założeniach do PROW i wszystko będzie
uzależnione od prac prowadzonych przez Biuro i Dyrektora Metropolii Poznań.
Komisja jednogłośnie, siedmioma głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Suchy Las na rok 2015
Skarbnik M. Wojtaszewska, odwołując się do załączonego do projektu uchwały uzasadnienia,
przedstawiła członkom Komisji zaproponowane zmiany w uchwale budżetowej.
Dyskutowano na temat finansowania przez Gminę zadań związanych z rewitalizacją stacji
kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (BI/WPF/2015/0007) –
Przewodniczący Komisji D. Matysiak zapytał, dlaczego zadanie nie będzie realizowane w całości
ze środków Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Skarbnik M. Wojtaszewska poinformowała,
że część zadań będzie musiała być zrealizowana przez Gminę i odczytała pismo z biura
Stowarzyszenia, w którym wskazano zadania, które muszą zostać zrealizowane przez Gminę.
Wójt G. Wojtera wskazał, że Stowarzyszenie Metropolia Poznań nie jest podmiotem, który posiada
środki – jest jedynie pośrednikiem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zgodnie z ostatnimi
informacjami ze Stowarzyszenia, będzie finansowane jedno zadanie z projektów przedstawionych
przez każdego z członków Stowarzyszenia. Wójt wskazał również, że modernizacja linii kolejowej
i „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” to zupełnie inne działania. Radny D. Matusiak
zapytał również o nowe zadanie, dotyczące budowy nowej szkoły w biedrusku – czy będzie
sporządzony nowy projekt, czy zostanie wykorzystany stary projekt przygotowany pod gimnazjum.
Wójt G. Wojtera poinformował, że zlecił architektowi sprawdzenie opłacalności tego starego
projektu oraz że będzie się starał, by coś z tego projektu wykorzystać. Radny M. Przybylski poruszył
również kwestię dotyczącą zaplanowanych środków dla kół Gospodyń Wiejskich, wskazując, że Koło
z Chludowa wykorzystało 50 % zaplanowanej kwoty, przez co dla Kół ze Złotkowa i Golęczewa
pozostało 50 % tej kwoty do podziału. Skarbnik M. Wojtaszewska wyjaśniła, że na całe zadanie
została przydzielona pula środków do rozdysponowania, ponadto nie dotarły do Wójta żadne uwagi
dotyczące niewystarczającej ilości środków. Wójt G. Wojtera wskazał, że kwota przeznaczona na to
zadanie nie została przypisana do konkretnych Kół, poza tym środki są rozdysponowywane zgodnie
z przedłożonymi ofertami. Dyskutowano również na temat dokapitalizowania Spółki GCI i realizacji
zadań związanych z rozbudową sieci światłowodowej na terenie Gminy – pod kątem racjonalności
przeznaczania dodatkowych środków, konkurencyjności Spółki wśród innych operatorów
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opłacalności realizacji światłowodów w niektórych rejonach Gminy (np. rejon ulicy Diamentowej),
równoległego budowania infrastruktury i kanalizacji światłowodowej na terenie Gminy. Omówiono
również kwestie związane z pozyskiwaniem środków unijnych na realizację inwestycji
prowadzonych przez Spółkę GCI – Wójt G. Wojtera wskazał, że istotnym problemem
w pozyskiwaniu środków unijnych jest to, że w 100 % właścicielem Spółki jest samorząd. Radna
M. Salwa-Haibach wskazała na możliwość ubiegania się o środki unijne poprzez partnerstwa
„hybrydowe” – w których spółka będąca własnością samorządu współpracuje z inwestorem
prywatnym, dzięki czemu jest możliwość aplikowania o środki unijne, a ryzyko realizacji inwestycji
rozkłada się na obydwa podmioty. Poruszono również kwestię dotyczącą pozyskiwania środków
unijnych na remonty/ modernizacje infrastruktury oświatowej – Przewodniczący D. Matysiak
zapytał, czy przy modernizacji sali w szkole podstawowej w Biedrusku, gmina będzie korzystała
ze środków zewnętrznych. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że jeżeli będzie możliwość pozyskania
takich środków to na pewno Gmina będzie z tego korzystała. Wójt dodał, że ze względu na duże
koszty nie będzie wykonywany remont strychu w przedszkolu, natomiast będzie nacisk na szybką
realizację zadania dotyczącego nowej szkoły.
Radny M. Przybylski poruszył również kwestię dotyczącą starych słupów telefonicznych wskazując,
że jest ich nadal sporo na terenie Gminy, nikt z nich nie korzysta i należałoby je zdemontować. Wójt
G. Wojtera wskazał, że problem słupów dotyczy spraw własnościowych – by móc je zdemontować
koniecznej jest odszukanie ich właściciela, Gmina może zamieścić odpowiednie ogłoszenia
w gazetach ogólnopolskich, jeżeli nikt się nie zgłosi może przystąpić do ich likwidacji.
Komisja trzema głosami za, przy czterech głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Suchym Lesie
Wójt G. Wojtera poinformował, że przyszły nabywca, zgodnie z zapisami w Studium, musi wystąpić
o sporządzenie mpzp dla przedmiotowego terenu, dlatego nieruchomość sprzedawana jest bez
podatku VAT. Wójt wskazał również, że planowane jest przeznaczenie tych nieruchomości pod
nieintensywną zabudowę mieszkaniową. Przewodniczący D. Matysiak wskazał, że budowa układu
komunikacyjnego w tym terenie wygeneruje bardzo duże koszty i zapytał, czy rozmawiano na ten
temat z ewentualnym nabywcą. Wójt G. Wojtera poinformował, że kilku inwestorów jest
zainteresowanych nabyciem tej nieruchomości, w związku z tym Gmina nie chciała się wiązać
umowami przed jej zbyciem. Radna A. Targońska zapytała, czy nie byłoby korzystniejsze dla Gminy
sprzedanie tego terenu w momencie, kiedy byłoby ustalone jego przeznaczenie. Wójt G. Wojtera
poinformował, że zlecił rzeczoznawcy dwie wyceny – z przeznaczeniem pod zabudowę usługową
i pod zabudową mieszkaniową – i wybrał tę korzystniejszą dla Gminy.
Komisja sześcioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Golęczewie
Dyskutowano o przeznaczeniu przedmiotowego terenu, pod kątem oddziaływania na istniejącą
zabudowę. Wójt G. Wojtera wskazał, że nieruchomość sąsiednią zakupiła od Gminy firma
samochodowa związana z marką „Mercedes”, chcąca zrealizować na tym terenie centrum obsługi
samochodów. Wójt dodał, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się przy ulicy
Czereśniowej w Golęczewie (za torami kolejowymi) oraz że teren objęty jest obowiązującym mpzp.
Komisja sześcioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, 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
Dyskutowano o przeznaczeniu przedmiotowego terenu – członkowie Komisji zwrócili uwagę,
by w umowie najmu zawrzeć zapisy dotyczące zakazu umieszczania reklam i banerów na tej
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nieruchomości oraz sformułować odpowiednie zapisy dotyczące wcześniejszej możliwości
wypowiedzenia umowy.
Komisja jednogłośnie, siedmioma głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Suchym Lesie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia kuchni, na okres
do 3 lat
Brak uwag.
Komisja jednogłośnie, siedmioma głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4
Przewodniczący Komisji D. Matysiak wskazał, że projekt uchwały został omówiony podczas
kwietniowego posiedzenia Komisji oraz że od tego czasu nie wprowadzono żadnych zmian, co do
treści uchwały.
Komisja jednogłośnie, siedmioma głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie,
w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo"
M. Ratajczak z GPU omówiła procedurę planistyczną dotyczącą przedmiotowego mpzp – procedura
została rozpoczęta w 2012 roku, projekt planu był trzy razy wykładany do publicznego wglądu,
w 2014 roku Rada Gminy na wniosek inwestora zainteresowanego zakupem przedmiotowego
terenu podjęła uchwałę o konieczności zmian w projekcie planu, w zakresie weryfikacji układu
komunikacyjnego (by umożliwić powstanie jednego dużego terenu pod zabudowę, np. halę
magazynową). Następnie Urbanistka Pani S. Jambrożek szczegółowo omówiła ustalenia mpzp –
teren przeznaczony głównie pod przemysł i usługi; nie dopuszczono możliwości realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko; nie zmieniano
przeznaczenia terenów, na których poziom wód gruntowych jest wyższy; koncepcja planistyczna
powstała na podstawie szczegółowego układu drogowego przygotowanego na zlecenie Gminy
przez drogowca. Urbanistka Pani S. Jambrożek odniosła się również do wniesionych uwag, do
projektu planu – wskazując, że w planie nie powielano zapisów ustawowych, które dotyczą
regulacji stosunków wodnych; zwiększono powierzchnię biologicznie czynną do 30 % (przy innych
tego typu planach zazwyczaj wynosi ona od 15 % do 20 %); nie ma podstaw do wyznaczenia
miejsca pod lokalizację zbiorników retencyjnych – nie wiadomo, jak zabudowa zostanie
rozplanowana, w planie dopuszczono możliwość lokalizacji zbiorników retencyjnych na całym
terenie; poszerzenie pasów zieleni przy rowach melioracyjnych nie wpłynie znacząco na
odprowadzanie wód; tereny zielone i rowy trzeba będzie utrzymać, potencjalny inwestor może nie
być zainteresowany tymi terenami z uwagi na dość istotne ograniczenia w ich użytkowaniu. Radna
A. Targońska wskazała, że należałoby wyznaczyć w planie tereny pod zbiorniki retencyjne, gdyż
inwestor po zakupie może nie chcieć ich zrealizować. Radna A. Targońska wskazała również,
że poszerzenie terenów zielonych wpłynie korzystnie na gospodarkę wodną (wielokrotnie w Gminie
są zgłaszane problemy związane z zalewaniem), poza tym wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie
naturalnych korytarzy ekologicznych. Dyskutowano także nad zasadnością przedstawionych uwag
i koniecznością ich uwzględnienia, w kontekście intensyfikacji ochrony środowiska na terenach
przeznaczanych w mpzp pod zabudowę przemysłową i usługi. Radny J. Ankiewicz, w związku
z wątpliwościami radnych odnośnie rozpatrzenia wniesionych uwag, złożył wniosek o wyłączenie
przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad sesji majowej i omówienie wszystkich
zagadnień związanych z ochroną środowiska na przedmiotowym terenie podczas osobnego
spotkania. Komisja sześcioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, uwzględniła
wniosek radnego J. Ankiewicza.
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- uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 472/42
M. Ratajczak z GPU poinformowała, że plan zmieniany jest na wniosek inwestora, który w związku
z planami rozwojowymi swojej firmy chciałby zwiększyć powierzchnię zabudowy do 50 % oraz
zmienić wysokość budynku do 15 m. Pani M. Ratajczak wskazała, że Wójt wyraził zgodę na
zwiększenie powierzchni zabudowy do 50 % oraz na zwiększenie wysokości budynku do 15 m
wyłącznie w tylnej części działki, oddalonej od drogi. Radny R. Tasarz wskazał, że budynek może
stać się dominantą w tym rejonie. Radna A. Targońska podkreśliła, że rozbudowa budynku i rozwój
firmy przyczyni się do zwiększenia ruchu samochodowego na sucholeskich ulicach, zwłaszcza przy
przejeździe przez tory kolejowe przy ulicy Sucholeskiej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Sucholeskiej
z ulicą Obornicką. Radny W. Korytowski zauważył, że Gmina ma być przyjazna dla mieszkańców
i inwestorów oraz że firma już tam istnieje, więc ruch samochodów będzie nieznacznie wyższy.
Przewodniczący Komisji D. Matysiak wskazał, że akceptacja takich wniosków może być przyczyną
do występowania innych inwestorów o zmiany planów.
Komisja czterema głosami za, przy trzech głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
- uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Złotniki – węzeł przesiadkowy
M. Ratajczak z GPU poinformowała, że uchwała obejmuje tereny, które do tej pory nie zostały
objęte procedurą planistyczną. W związku z toczącymi się pracami projektowymi, dotyczącymi
budowy kolei metropolitarnej, konieczne jest podjęcie prac planistycznych i wskazanie w nich stacji
kolejowych oraz parkingów „park & ride”.
Komisja jednogłośnie, siedmioma głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Golęczewo – węzeł przesiadkowy
M. Ratajczak z GPU poinformowała, że po kwietniowych ustaleniach Komisji wystąpiła do
właścicieli działek ewid. o nr: 311/3, 308/1, 307/2 i 309 w sprawie ewentualnej lokalizacji parkingu
„park & ride” na ich terenie. Pani M. Ratajczak dodała, że trwają negocjacje z właścicielami,
postanowiono przystąpić do procedury planistycznej.
Komisja jednogłośnie, siedmioma głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Park Technologiczny - Północny Wschód w Złotnikach
Radny M. Przybylski podkreślił, że jest za podjęciem przedmiotowej uchwały. Dyskutowano nad
możliwością objęcia procedurą planistyczną dodatkowych działek wzdłuż ulicy Obornickiej oraz nad
możliwościami przymuszenia właściciela „Leroy Merlin” do realizacji zjazdów od strony ulicy
Obornickiej (zgodnie z postanowieniami obowiązującego mpzp).
Komisja pięcioma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały (bez radnego J. Ankiewicza).
- uchwałę w sprawie w sprawie Programu pobudzenia aktywności obywatelskiej
Radny M. Przybylski poinformował, że wersja I uchwały została przygotowana przez Wójta,
natomiast on inicjuje wniesienie projektu w wersji II. Radny M. Przybylski wskazał, że w wersji II
zastosowano algorytm wyliczania środków przypadających na daną jednostkę – dzięki temu nikt nie
straci, a większe jednostki będą miały więcej środków. M. Przybylski zaznaczył, że proponuje
zlikwidować sztuczny podział na dwojakie zadania – nie ma co do tego prawnych przesłanek,
ponadto mieszkańcy mają z tym problem – oraz że mieszkańcy powinni decydować o realizacji
zadań lokalnych, gdyż oni wiedzą lepiej, czego potrzebują i jak to wykonać. Wersja II uchwały nie
zawiera również ograniczeń czasowych. Radna M. Salwa-Haibach zauważyła, że dzięki dodatkowym
środkom będzie możliwość organizacji zadań integracyjnych dla mieszkańców Osiedla Grzybowego
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– do tej pory środki były przeznaczane wyłącznie na budowę monitoringu na Osiedlu.
Radny P. Tyrka podkreślił, że wszyscy radni działają dla mieszkańców i chcą dla nich jak najlepiej,
jednakże wstrzyma się przy głosowaniu nad zaopiniowaniem tych projektów uchwał, gdyż nie
otrzymał informacji od Wójta na temat jego projektu uchwały – dlaczego zaproponował taki
projekt uchwały i dlaczego zastosowano w nim podział zadań (Wójt G. Wojtera wcześniej opuścił
posiedzenie, w związku z czym nie mógł przedstawić swojego uzasadnienia). Przewodnicząca
Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód A. Ankiewicz wskazała, że to mieszkańcy Osiedla Grzybowego
zadecydowali o przeznaczeniu swoich środków na budowę monitoringu. Zdaniem Przewodniczącej
Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód A. Ankiewicz nazwa nie jest adekwatna do tego projektu –
zwiększenie środków nie przedłoży się na zwiększenie aktywizacji mieszkańców – ponadto na
spotkaniu z sołtysami i przewodniczącymi jednostek pomocniczych dyskutowano o stworzeniu
projektu funkcjonującego na zasadzie „budżetu obywatelskiego”.
Przewodniczący Komisji D. Matysiak poddał pod głosowanie wersję I projektu uchwały, głosowano:
cztery głosy przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosowania (bez radnych J. Ankiewicza
i W. Korytowskiego).
Przewodniczący Komisji D. Matysiak poddał pod głosowanie wersję II projektu uchwały, głosowano:
trzy głosy za, dwie osoby wstrzymały się od głosowania (bez radnych J. Ankiewicza
i W. Korytowskiego).
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji powrócił do złożonych wcześniej wniosków.
Wpierw omówiono wniosek o zmianę studium (wniosek Państwa Paul z Zielątkowa). Postanowiono
wstrzymać się z akceptacją tego wniosku do przyszłego roku i rozważenie go wraz z innymi
ewentualnymi wnioskami, po zakończeniu obecnych procedur związanych ze zmianą Studium.
Następnie dyskutowano na temat wniosku o zmianę mpzp w Chludowie (wniosek Pana Kaczmarka).
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach poinformowała, że w środę (27.05.br.) odbędzie wizję
lokalną w tym terenie by zwrócić uwagę, czy występują tam uciążliwości związane z obecnością
kurników na sąsiedniej działce. Pani M. Ratajczak z GPU omówiła wnioski i przedstawiła
dotychczasowa ustalenia z Panem Kaczmarkiem, na podstawie których uchwalono obowiązujący
mpzp. W związku z planowanym przeprowadzeniem wizji lokalnej przez Przewodniczącą Rady Gminy
wniosek postanowiono rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu Komisji.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
o godzinie 20:20 w dniu 25.05.2015 r.

Sporządził:
Adrian Karwat

Przewodniczący KF-BiRG:
Dariusz Matysiak

6

