Protokół z posiedzenia
Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 7.12.2015 r., godz. 10:00
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie wszystkich gości.
2. Otwarcie posiedzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu KF-BiRG z dnia 23.11.2015 r.
6. Opiniowanie wniosków komisji stałych do budżetu na rok 2016 oraz wydanie opinii dotyczącej projektu
budżetu na 2016 r.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego D. Matysiak otworzył posiedzenie
Komisji w dniu 17.12.2015 r. o godz. 10:00, witając członków Komisji oraz zgromadzone osoby. Następnie
przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności - 6 członków komisji obecnych.
W trakcie posiedzenia dotarł radny W. Korytowski. W posiedzeniu uczestniczyli również: Wójt G. Wojtera, z-ca Wójta
M. Buliński, Skarbnik M. Wojtaszewska, Sekretarz J. Nowak, radni: U. Ćwiertnia, R. Tasarz, K. Pilas i Z. Hącia,
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las - Wschód A. Ankiewicz, sołtys wsi Golęczewo P. Majkowski, kierownik
Referatu Komunalnego J. Radomska, kierownik Referatu Budowlano - Inwestycyjnego A. Szczęsna oraz mieszkańcy
Gminy.
Ad. 4.
Komisja jednogłośnie sześcioma głosami za przyjęła porządek posiedzenia (bez radnego W. Korytowskiego).
Ad. 5.
Brak uwag do projektu protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 23.11.2015 r. Komisja jednogłośnie, siedmioma
głosami za, przyjęła powyższy protokół (z radnym W. Korytowskim).
Ad. 6.
Opiniowanie wniosków komisji stałych do budżetu na rok 2016 oraz wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu na
2016 r.
Przystąpiono do omawiania wniosków poszczególnych komisji stałych:
KOMISJA SPOŁECZNA
Przewodniczący Komisji D. Matysiak odczytał opinię KS odnośnie projektu budżetu na 2016 r. Dyskutowano na temat
pisma, które wpłynęło od mieszkańców Golęczewa odnośnie oświetlenia boiska piłkarskiego w Golęczewie.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas poinformował, że jest to konflikt mieszkańców Golęczewa, a Komisja
podjęła decyzję przedstawiając swoje wnioski. Radna U. Ćwiertnia wskazała, że mieszkańcy uważają,
że oświetlenie boiska piłkarskiego nie jest potrzebne, według mieszkańców bardziej potrzebne jest oświetlenie
boiska treningowego, które będzie o wiele częściej wykorzystywane. Wyśnienia przedstawił również sołtys wsi
Golęczewo P. Majkowski, który m.in. wskazał, że pytał się Wójta Gminy, co stanie się ze środkami przeznaczonymi na
oświetlenie boiska po nierozstrzygniętym przetargu (niewystarczająca ilość środków w stosunku do złożonej oferty) –
Wójt poinformował, że środki wrócą do budżetu Gminy. Sołtys Golęczewa dodał, że w związku z nierozstrzygnięciem
przetargu mieszkańcy wnioskowali o modernizację obiektów sportowych – remont nawierzchni boiska do
koszykówki oraz montaż piłkochwytów. Kierownik Referatu Komunalnego J. Radomska wyjaśniła, że zadanie
inwestycyjne dotyczyło modernizacji całego obiektu sportowego, w ramach którego miał być wykonany projekt
modernizacji, montaż siedzisk i budowę oświetlenia. Zaplanowane środki nie wystarczyły na wykonanie oświetlenia,
w związku z powyższym na oświetlenie boiska nie ma przewidzianych środków w budżecie.
Głosowanie wniosków Komisji:
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1. Wpisanie do WPF budowy obiektu szkolno-przedszkolnego w Złotnikach Osiedlu, pozostawiając do
ostatecznej decyzji Komisji Finansowo Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. Głosowano: 7 głosów za,
jednogłośnie.
2. Budowa dwóch lamp solarnych na boiskach sportowych w Złotnikach Wsi. Głosowano: 7 głosów za,
jednogłośnie.
3. Boisko piłkarskie w Golęczewie - wykonanie oświetlenia, kwota 130 000 zł. Głosowano: 4 głosy przeciw,
3 osoby wstrzymały się od głosowania.
4. Boisko piłkarskie w Golęczewie - remont szatni, kwota 25 000 zł. Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.
5. Boisko piłkarskie w Golęczewie - wykonanie piłkochwytów i zakup dwóch aluminiowych bramek
z obciążnikami, kwota 30 000 zł. Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.
6. Zakup dwóch aluminiowych bramek z obciążnikami na boisku znajdującym się w Złotkowie, kwota 10 000 zł.
Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.

KOMISJA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Przewodniczący Komisji D. Matysiak odczytał opinię KKiOŚ odnośnie projektu budżetu na 2016 r. Szczegółowych
objaśnień odnośnie wniosków Komisji udzieliła Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska, która m.in. wskazała, że: „Akcja
antyreklamowa” dotyczy uporządkowania krajobrazu Gminy i podjecie działań informacyjnych, mających na celu
uświadomić mieszkańców odnośnie sytuowania reklam; zwiększenie kwoty na zadanie „921/92120/2720 Dotacje
celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” dotyczy zwiększenia zakresu tego zadania;
zadanie „Ochrona wód na terenie Gminy Suchy Las, w tym monitoring zbiornika Łysy Młyn” dotyczy dofinansowania
przez Gminę zadania związanego z montażem monitoringu przy zbiorniku Łysy Młyn.
Głosowanie wniosków Komisji:
1. Akcja “antyreklamowa”, kwota 10 000 zł. Głosowano: 5 głosów za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
2. Zwiększenie o 50 000 zł kwoty na zadanie „921/92120/2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych”. Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.
3. Ochrona wód na terenie Gminy Suchy Las, w tym monitoring zbiornika Łysy Młyn w kwocie 5 000 zł.
Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Przewodniczący Komisji D. Matysiak odczytał opinię KBiPP odnośnie projektu budżetu na 2016 r. W zastępstwie
Przewodniczącego KBiPP W. Majewskiego szczegółowych objaśnień odnośnie wniosków Komisji udzielił radny
D. Matysiak.
Omówienie i głosowanie poszczególnych wniosków Komisji:
1. Dofinansowane zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchym Lesie. Wniosku nie
głosowano, gdyż taka pozycja znajduje się w projekcie budżetu.
2. Przebudowa pomieszczeń po siedzibie kombatantów i adaptacja dla potrzeb Straży Gminnej. Zmiana kwoty
przeznaczonej na zadanie do kwoty 25 000 zł.
Dyskutowano na temat zasadności przeprowadzania remontu przedmiotowych pomieszczeń. Radny
W. Korytowski zapytał, czy zmniejszenie kwoty na to zadanie wynika z planowania remontu w mniejszym
zakresie, czy wykonania go niższym standardzie. Radny D. Matysiak wyjaśnił, że Komendant Straży Gminnej
wskazywał na konieczność wymalowania pomieszczeń i ewentualnego montażu kilku kontaktów.
Wójt G. Wojtera podkreślił, że najważniejszą częścią planowanego remontu jest wydzielenie szatni dla
kobiet. Radny D. Matysiak wskazał również, że nie ma potrzeby gruntownego remontu tych pomieszczeń,
z uwagi na to, że Straż Gminna, zgodnie z wnioskami radnych, zostanie przeniesiona do rozbudowanego
budynku Urzędu. Wójt G. Wojtera wyjaśnił, że koncepcja rozbudowy Urzędu nie zakładała ulokowania w nim
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Straży Gminnej oraz że przewidział inną lokalizację dla siedziby tej jednostki – budynek starego dworca
kolejowego w Złotnikach, który Gmina przejmuje i który trzeba będzie zagospodarować. Radny D. Matysiak
przeciwstawił się takiemu stanowisku, podkreślając, że czuje się oszukany, gdyż radni wielokrotnie
wskazywali na potrzebę skupienia Straży Gminnej i Policji w obrębie jednego budynku. Radny R. Tasarz
wskazał, że jako Przewodniczący KBiPP poprzedniej kadencji Rady Gminy składał wniosek o ulokowanie
Straży Gminnej w obrębie rozbudowanego budynku Urzędu. Wójt G. Wojtera zaznaczył, że to organ
wykonawczy gminy powinien decydować o sprawach związanych z organizacją jednostek mu podległych,
a nie Rada Gminy oraz dodał że na obecnym etapie prac związanych z rozbudową Urzędu zmiana lokalizacji
Straży Gminnej w jego obrębie nie jest możliwa, dlatego zaplanowano remont pomieszczeń obecnej siedziby,
a za 3-4 lata przeniesienie Straży Gminnej do Złotnik. Wójt zapytał również, czy kwota 25 000 zł wynika
z kosztorysu. Radny M. Przybylski odpowiedział, że kwota wynika z szacunkowych wartości.
Głosowano wniosek Komisji: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
3. Zakup pojazdu służbowego dla Straży Gminnej – usunięcie zadania z projektu budżetu.
Dyskutowano nad zasadnością zakupu kolejnego pojazdu dla Straży Gminnej. Radny R. Tasarz wskazał,
że pojazdy Straży Gminnej tak samo, jak pojazdy OSP muszą być sprawne i skuteczne, gdyż służą ochronie
zdrowia i życia mieszkańców, dlatego powinno się co jakiś czas te samochody wymieniać na nowe. Wójt
G. Wojtera podkreślił, że Komisja wnioskowała również o zwiększenie ilości godzin funkcjonowania Straży
Gminnej, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, a zakup nowego samochodu również jest z tym
związany. Wójt dodał, że Straż Gminna obecnie przebudowuje swój grafik funkcjonowania i musi mieć
odpowiedni sprzęt do pracy – nocne patrole nie mogą odbywać się na rowerach. Wójt wskazał również na
różne możliwości finansowania zakupu nowych samochodów wprowadzone przez dealerów i poprosił
radnych o pozostawienie tego zadania w budżecie.
Głosowano wniosek Komisji: 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Zwiększenie kwoty na zadanie o 20 000 zł do 40 000 zł.
Dyskutowano odnośnie podziału środków pomiędzy pracowników komisariatu Policji w Suchym Lesie
i pracowników Wydziału Ruchu Drogowego z Poznania. Radny R. Tasarz wskazał, że Komendant komisariatu
Policji w Suchym Lesie wnioskował by przeznaczona kwota była w całości do jego dyspozycji, co ułatwi mu jej
rozdysponowanie. Radny P. Tyrka wskazał, że w poprzednich latach celowo przeznaczano 50 % środków na
prewencję i 50 % środków na drogówkę w celu umożliwienia kontroli radarowej na drogach powiatowych,
z tego powodu, że sucholeska Policja nie ma uprawnień do kontroli radarowych. Wójt G. Wojtera zaznaczył,
że jeżeli nie będzie zaznaczony podział tych środków to prawdopodobnie w Gminie Suchy Las patroli służb
drogowych nie będzie.
Głosowano wniosek Komisji: 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
5. Dofinansowanie na dodatkowe patrole Straży Gminnej Suchy Las. Kwota 10 000 zł. Radny D. Matysiak
wskazał, że powinny to być środki przeznaczone wyłącznie na nadgodziny dla strażników. Wójt G. Wojtera
zaznaczył, że strażnicy gminni są urzędnikami oraz według niego nie ma potrzeby zwiększania tych środków.
Radny R. Tasarz poinformował, że Komisja chciała docenić funkcjonariuszy Straży Gminnej, a Komendant
poinformował, że nie widzi ku takiemu działaniu przeciwskazań. Radny P. Tyrka zapytał Wójta, czy kwota
zabezpieczona w projekcie budżetu na wynagrodzenia strażników gminnych jest wystarczając by pokryć
ewentualne nadgodziny. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że tak.
Głosowano wniosek Komisji: 6 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Radny M. Przybylski złożył wniosek formalny, by Komisja nie głosowała ponownie dwóch, już wcześniej
zaakceptowanych przez inne komisje wniosków: „Dofinansowanie ochrony wód na terenie Gminy Suchy Las w tym
monitoring zbiornika Łysy Młyn” i „Złotniki Wieś- uzupełnienie oświetlenia przy placu zabaw i boisku ( lampa
dwuramienna z indywidualnym włącznikiem ) - koszt ok. 15.000 zł”, głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.
6. Suchy Las - Rozbudowa Urzędu Gminy Suchy Las z uwzględnieniem w nim lokalizacji Straży Gminnej oraz
rozbudowa Komisariatu Policji w Suchym Lesie. Zmiana nazwy zadania.
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Dyskutowano na temat zadań własnych Gminy. Radny W. Korytowski wskazał, że rozbudowa komisariatu
Policji do takich zadań nie należy. Wójt G. Wojtera wskazał, że zmiana nazwy zadania może tylko
skomplikować dalsze procedowanie tego zadania, ponadto dodał, że od zmiany nazwy zadania nie
przybędzie środków przeznaczonych na nie. Wójt zaznaczył, że Gmina liczyła na dofinansowanie na
przebudowę Komisariatu ze Starostwa Powiatowego oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
Głosowano wniosek Komisji: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Wójt G. Wojtera wniósł zastrzeżenie, w którym poinformował, że powyższy wniosek nie będzie realizowany,
ponieważ Straż Gminna na pewno nie będzie przeniesiona do budynku Urzędu Gminy. Zmiana nazwy
przedmiotowego zadania tylko stworzy konflikt przy dalszym jego procedowaniu. Radny M. Przybylski
podkreślił, że KBiPP jednogłośnie pozytywnie odniosła się do przedmiotowego wniosku. Radny M. Przybylski
dodał, że brak lokalizacji Straży Gminnej w rozbudowywanym budynku Urzędu Gminy powoduje
zmniejszenie wiarygodności całej inwestycji, ponieważ mieszkańcy negatywnie odnoszą się w kontekście
rozbudowy budynku wyłącznie w celach administracyjnych. Radny M. Przybylski wskazał, że w związku
z deklaracją Wójta należałoby zastanowić się nad sensownością realizacji całego zadania. Radny M. Przybylski
odniósł się również do jakości życia mieszkańców w Gminie Suchy Las i związanych z tym kosztów, wskazując,
że w jednym z rankingów Gmina Suchy Las jest jedną z najdroższych pod względem kosztów ponoszonych na
administrację. Wójt G. Wojtera podkreślił, że decyzja odnośnie przyszłej lokalizacji Straży Gminnej już
zapadła, budynek starego dworca będzie musiał być zagospodarowywany, nie da się przejąć działki bez
przedmiotowego budynku. Wójt dodał, że jego zdaniem umieszczenie w tym budynku Straży Gminnej jest
sensowne. Radny P. Tyrka wskazał, że zmiana nazwy zadania może sugerować władzom Powiatu, że Gmina
i tak zrealizuje tę inwestycję, niezależnie od tego czy uzyska dofinansowanie. Radna A. Targońska wskazała,
że brak pomysłu na zagospodarowanie budynku PKP nie może decydować o lokalizacji siedziby Straży
Gminnej. Z-ca Wójta M. Buliński zaznaczył, że tym pomysłem jest właśnie przeniesienie Straży Gminnej do
tego budynku, podobnie jak to się robi w innych gminach. Radny D. Matysiak odniósł się do konieczności
zlokalizowania serwerowni dla gminnego monitoringu. Kierownik Referatu-Budowlanego A. Szczęsna
wskazała, że ulokowanie w tym budynku Straży Gminnej nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie
gminnego monitoringu i realizację zadań informatycznych z tym związanych. Radny W. Korytowski wskazał,
ze ta lokalizacja Straży Gminnej może okazać się korzystna, gdyż będzie jakby w centralnej części Gminy – ze
Złotnik Straż Gminna będzie mogła szybciej dotrzeć do północnej części Gminy oraz korzystając z drogi przez
poligon do Biedruska.
7. Wykonanie monitoringu na bazie powstałej koncepcji i projektu - projekt z I etapem w 2016 r. - koszt
projektu ok. 30.000 zł 200.000 zł, II etap w 2017 r. - koszt ok. 380.000 zł. Radny D. Matysiak wyjaśnił, że
Komisja wnioskuje o przeznaczenie 230 000 zł na 2016 r. i 380 000 zł na rok 2017.
Głosowano wniosek Komisji: 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
8. Złotniki Wieś - sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości - koszt projektu z realizacją ok. 70.000 zł.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że dopuszczalne jest montowanie świateł z miernikami prędkości, jednakże w tak
małych miejscowościach, przy rzadkim monitorowaniu takich miejsc przez Policję, realizacja
przedmiotowego zadania będzie bezskuteczna, gdyż po miesiącu prawdopodobnie wszyscy i tak będą
przejeżdżać na czerwonym świetle. Zdaniem Wójta lepszym rozwiązaniem tego problemu byłoby wyniesienie
drogi na wysokości przejścia dla pieszych.
Głosowano wniosek Komisji: 3 głosy za, 3 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
9. Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Szkółkarską na skrzyżowaniu z ul. Borówkową w Suchym Lesie koszt ok. 8.000 zł.
Głosowano wniosek Komisji: 7 głosów za, jednogłośnie.
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KOMISJA REWIZYJNA
1. Zabezpieczenie środków finansowych na poczet ekspertyz, które być mogą być niezbędne w toku kontroli
przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną.
Głosowano wniosek Komisji: 7 głosów za, jednogłośnie.
KOMISJA FINANSOWO-BUDŻETOWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
1. Radny P. Tyrka złożył wniosek o przeznaczenie środków na projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy
Słonecznej w Chludowie, przy skrzyżowaniu z ulicą Golęczewską (kanalizacja obejmowałaby cztery budynki).
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że popiera ten wniosek i umieści to zadanie w autopoprawkach do projektu
budżetu.
Głosowano wniosek radnego P. Tyrki: 7 głosów za, jednogłośnie.
2. Radny P. Tyrka złożył wniosek o przeznaczenie środków na projekt budowy oświetlenia ulicznego w ulicy
Daglezjowej w Zielątkowie, kwota 10 000 zł.
Głosowano wniosek radnego P. Tyrki: 6 głosów za, jednogłośnie (bez radnego W. Korytowskiego).
3. Radny P. Tyrka złożył wniosek o przeznaczenie środków na projekt budowy oświetlenia ulicznego w ulicy
Morwowej w Zielątkowie, kwota 15 000 zł.
Głosowano wniosek radnego P. Tyrki: 7 głosów za, jednogłośnie.
4. Mieszkanki Biedruska M. Przystałowska i M. Zemlak odniosły się do wniosku złożonego do budżetu Gminy na
2015 r., w którym wnioskowano o zapewnienie środków na wynagrodzenie dla animatora w klubie "CIAO!"
w Domu Osiedlowym w Biedrusku - 5 dni w tyg. w godz. od 14:00-20:00. Pani M. Zemlak poinformowała,
że wnioskowano o 40 164 zł, a w projekcie budżetu przyznano 15 000 zł. Panie opowiedziały
o dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Zamek i Klubu dla dzieci i młodzieży „CIAO!”, o dotychczas
pozyskanych środkach na finansowanie działalności (dotacje gminne i poza gminne) oraz o planach na
przyszłość – stworzenie miejsca dla rozwoju dzieci i miejsca, w którym będą organizowane zajęcia dla
młodzieży. Radny D. Matysiak zapytał o jaką dodatkową kwotę Panie wnioskują. Pani M. Zemlak
odpowiedziała, że o 30 000 zł. Dyskutowano na temat możliwości współpracy Stowarzyszenia i Klubu z CKiBP
oraz o możliwościach organizacji zajęć przez CKiBP. Sekretarz Gminy J. Nowak poruszyła kwestię dotyczącą
formalności związanych z zatrudnieniem animatora. Wójt G. Wojtera wskazał, że wyklucza możliwość
zatrudnienia animatora, m.in. z uwagi na nieuchwalenie przez Radę Gminy wieloletniego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Według Wójta najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie
w Domu Osiedlowym w Biedrusku filii CKiBP, gdyż relacja w tej sferze z mieszkańcami powinna być kreowana
przez Gminę, a brak wypracowanego modelu takiej współpracy stwarza możliwość istnienia 3-4 niezależnych
ośrodków kultury w gminie.
Głosowano wniosek: 7 głosów za, jednogłośnie.
5. Dyskutowano na temat dofinansowania działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” z Biedruska.
Przewodniczący Komisji D. Matysiak wskazał, że Klub wnioskował o kwotę 95 000 zł a została przyznana
kwota 40 000 zł. Przewodniczący Komisji dodał, że Klub wnioskował o wyższą kwotę niż w roku ubiegłym
z uwagi na fakt zaprzestania działalności przez UKS „Spartakus” z Biedruska i przejęcia przez UKS „Delfin”
jego działalności i zawodników. Dyskutowano na temat funkcjonowania Klubu, ilości jego uczestników oraz
o zeszłorocznym podziale środków. Radny P. Tyrka zaproponował by wypośrodkować wnioskowaną kwotę.
Skarbnik M. Wojtaszewska omówiła wniosek złożony przez UKS „Delfin” oraz poinformowała o przekazanych
w zeszłym roku środkach na działalność obydwu klubów. Radny D. Matysiak złożył wniosek o zwiększenie
kwoty na dofinansowanie klubu UKS „Delfin” o 25 000 zł do 65 000 zł.
Głosowano wniosek: 7 głosów za, jednogłośnie.
6. Radny W. Korytowski złożył wniosek o zabezpieczenie środków na budowę wyniesienia przejścia dla pieszych
w Złotnikach Wsi – kwota 10 000 zł.
Głosowano wniosek radnego W. Korytowskiego: 7 głosów za, jednogłośnie.
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7. Radny W. Korytowski wnioskował, by zadanie dotyczące wykonania monitoringu na terenie Gminy
Suchy Las dotyczyło w 2016 roku tylko i wyłącznie projektów, m.in. z uwagi na brak lokalizacji niezbędnej do
funkcjonowania monitoringu serwerowni.
Głosowano wniosek radnego W. Korytowskiego: 3 głosy za, 4 głosy przeciw.
8. Radny W. Korytowski złożył wniosek o zabezpieczanie środków na wykonanie projektu oświetlenia na
ulicach: Alejowej, Brzask i E. Czarnieckiej w Suchym Lesie – kwota 25 000 zł.
Kierownik Referatu Komunalnego J. Radomska wskazała, że ulica Alejowa jest drogą powiatową. Radny
W. Korytowski poinformował, że Gmina wielokrotnie zwracała się do Powiatu o wykonanie oświetlenia dla
brakującego odcinka na tej ulicy, jednakże bez skutku. Dla bezpieczeństwa mieszkańców należałoby
zrealizować to zadanie.
Głosowano wniosek radnego W. Korytowskiego: 6 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
9. Radny W. Korytowski złożył wniosek o zabezpieczenie środków na wykonanie urządzeń ograniczających
prędkość pojazdów na ulicach Rumiankowej (1 szt.) oraz Fiołkowej (2 szt.) w Suchym Lesie – kwota 20 000 zł.
Głosowano wniosek radnego W. Korytowskiego: 5 głosów za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
10. Radny W. Korytowski złożył wniosek o zabezpieczenie środków na wykonie remontu pomieszczeń świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej w Suchym Lesie – kwota 70 000 zł.
Głosowano wniosek radnego W. Korytowskiego: 7 głosów za, jednogłośnie.
Następnie swoje wnioski odnośnie zmian w projekcie WPF na lata 2016-2029 złożył radny M. Przybylski.
Wnioski odnośnie zmian w projekcie WPF na lata 2016-2029 znajdują się w tabeli nr. 1 (str. 16 i 17 protokołu).
Radna U. Ćwiertnia, odnosząc się do zaproponowanych przez radnego M. Przybylskiego zmian w WPF-ie poruszyła
kwestię dotyczącą rozbudowy bazy oświatowej w Gminie Suchy Las. Radna U. Ćwiertnia wnioskowała
o pozostawienie dotychczasowego planowanego finansowania zadania związanego z budową szkoły w Golęczewie.
Radny M. Przybylski, odnosząc się do danych demograficznych Gminy wskazał, że budowa pełnej szkoły
w Golęczewie (z klasami od 1 do 8) nie jest uzasadniona. Według M. Przybylskiego przyrost dzieci w Złotnikach jest
znacznie wyższy, dlatego należałoby w pierwszej kolejności wybudować bazę oświatową w tej miejscowości. Radny
M. Przybylski dodał, że ograniczenie kwot w WPF-ie nie spowoduje niemożliwości budowy szkoły w Golęczewie.
Wójt G. Wojtera wskazał, że dyskusje na temat szkoły w Golęczewie wciąż trwają, w związku z planowanymi
zmianami w systemie oświaty nie jest w stanie powiedzieć, jakie rozwiązanie dla budowy szkoły będzie najlepsze.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że pozostawienie dotychczasowych środków w projekcie WPF jest istotne, ponieważ
proces planowania i budowy szkoły składa się z kilku elementów – oprócz budynku z klasami musi być niezbędną
infrastruktura i odpowiednie zaplecze – z których budowa klas jest ostatecznym elementem, ponadto istnieje
możliwość dobudowy pawilonów. Wójt G. Wojtera dodał, że zlecił również wykonanie analizy starego budynku
szkoły w Golęczewie pod kątem możliwości przeznaczenia go na przedszkole lub lokale komunalne. Wójt G. Wojtera
odnosząc się do propozycji radnego M. Przybylskiego wnioskował o pozostawienie kwoty 8 mln zł na budowę szkoły
w Golęczewie oraz przeznaczenie w budżecie 120 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu
szkolno-przedszkolnego w Złotnikach.
Radny J. Ankiewicz odniósł się do zaproponowanych zmian dotyczących realizacji infrastruktur drogowej w rejonie
ulic Kubackiego, Sprzecznej i Lisiej w Suchym Lesie, wskazując że są to jedne ze starszych ulic w Gminie, przy których
mieszka bardzo dużo ludzi. Radny J. Ankiewicz wskazał również, że kanalizacja wraz z drogami w rejonie ulicy
Sprzecznej i Lisiej dawno byłaby budowana, gdyby nie konieczność oczekiwania na „kolektor sucholeski”. Radny
J. Ankiewicz podkreślił, że dla przedmiotowych zadań wykonane są projekty, a przesunięcie tych zadań na lata
późniejsze jest ewidentnym działaniem politycznym. Radny M. Przybylski wskazał, że przesunięcie kwoty 250.000 zł z
2016 na 2017 z zadania dotyczącego budowy ulicy Kubackiego nie spowoduje opóźnienia w realizacji tej inwestycji a
pozwoli na uruchomienie procedur związanych z budową infrastruktury w rejonie ulic Polnej i Mokrej. Radny M.
Przybylski dodał, że realizacja ulicy Sprzecznej została przesunięta o rok, ponadto zmiany w WPF-ie umożliwią
rozpoczęcie inwestycji w Złotnikach, przesuniętych na lata dwudzieste, które również mają projekty. Radny M.
Przybylski wskazał, że zmiany dotyczące realizacji zadania budowy infrastruktury i dróg w rejonie ulicy Diamentowej
powinny ulec przesunięciu, gdyż zablokowały realizację zadań w Złotnikach, gdzie jest zdecydowanie bardziej
intensywna zabudowa. Wójt G. Wojtera podkreślił, że wszystkie te propozycje muszą być dokładnie przeliczone, gdyż
w ich planowaniu posługiwano się różnymi źródłami finansowania, które mają wpływ na możliwość realizacji tych
zadań. Wójt G. Wojtera wskazał, że w przypadku zadania dotyczącego budowy ulicy Kubackiego bardzo duży był
udział społeczeństwa, projekt dla tej inwestycji już istnieje i był korygowany z mieszkańcami oraz dotyczył całego
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układu komunikacyjnego w tym rejonie. Radny W. Korytowski podkreślił, że zarówno ulica Kubackiego, jak i rejon
ulicy Diamentowej mają swoją historię, a rozpoczęte już zadania powinny byś dalej realizowane. Według radnego W.
Korytowskiego zaproponowane zmiany zbyt mocno ingerują w WPF. Przewodniczący Komisji D. Matysiak
poinformował, że zaproponowane zmiany ukierunkowane są na zracjonalizowany rozwój całej Gminy.
Radny M. Przybylski złożył wniosek o przegłosowanie wszystkich zaproponowanych zmian do projektu WPF
jednocześnie (en bloc). Radny W. Korytowski wskazał, że zmian jest bardzo dużo i są istotne, dlatego jego zdaniem
należałoby głosować każdą z osobna. Radny M. Przybylski zaznaczył, że zmiany w projekcie budżetu na 2016 rok będą
głosowane z osobna (będą się pokrywały z zadaniami zaplanowanymi w WPF-ie), natomiast inwestycje zaplanowane
w WPF-ie po 2016 roku mają wymiar symboliczny i na pewno będą zmieniane podczas przyszłorocznego planowania
budżetu.
Głosowano wniosek radnego M. Przybylskiego o przeprowadzenie głosowania en block w sprawie zmian w projekcie
WPF: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Głosowano zaproponowane przez Radnego M. Przybylskiego zmiany w WPF: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Następnie radny M. Przybylski złożył swoje wnioski odnośnie zmian w projekcie budżetu na 2016 rok:
Wydatki bieżące
L.p.

Dział Rozdział Paragraf

600

60016

4300

Zadanie

RK/0085

1

2

Treść
Umocnienie dróg
gruntowych w gminie SL
płytami betonowymi

Zaplanowano

700 000 zł

po
zmianach

770 000 zł

Radny M. Przybylski wnioskował o dodanie 70 000 zł na realizację płyt na ulicy Lipowej w Suchym Lesie.
Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.
Zakup materiałów
750 75023
4210
OG/0006
eksploatacyjnych do
40 000 zł
30 000 zł
drukarek i faksów

kwota
dodana/
obcięta

Uwagi

70 000 zł

-10 000 zł

Radny M. Przybylski wskazał, że Urząd powinien ograniczyć drukowanie, zwłaszcza dokumentów, które mogą być udostępnianie elektronicznie.
Głosowano: 6 głosów za, 1 głos przeciw.
750
3

4

5

75023

4210

OG/007

Zakup artykułów różnych

80 000 zł

60 000 zł

-20 000 zł

Radny M. Przybylski wskazał na brak wystarczających wyjaśnień odnośnie tej pozycji budżetowej.
Głosowano: 5 głosów za, 1 głos przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Zakupy informatyczne o
750 75023
4210
OG/0015
charakterze
19 000 zł
10 000 zł
-9 000 zł
interwencyjnym
Radny M. Przybylski wskazał na brak wystarczających wyjaśnień odnośnie tej pozycji budżetowej. Skarbnik M. Wojtaszewska zaznaczyła, że pozycja ta
dotyczy zakupów awaryjnych, dlatego nie można szczegółowo wskazać co zostanie zakupione.
Głosowano: 4 głosy za, 2 głos przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Wyposażenie stanowisk
pracy i utrzymanie ciągłości
750 75023
4210
OG/0019
90 000 zł
60 000 zł
-30 000 zł
działania, zakup sprzętu
informatycznego
Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów.
Głosowano: 4 głosy za, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymała się od głosowania.
750

6

75023

4210

OG/0022

Wydatki na prenumeratę

20 000 zł

15 000 zł

-5 000 zł

5 000 zł

2 500 zł

-2 500 zł

Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów.
Głosowano: 4 głosy za, 2 głos przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
750

75023

4210

OG/0038

Wydatki reprezentacyjne
wójta
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Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji wydatków.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Obsługa serwisowa
udostępnianych urządzeń
40 000 zł
30 000 zł
-10 000 zł
wielofunkcyjnych
Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów, ponadto wskazał na powtórzenie zadania w innym paragrafie. Skarbnik M.
Wojtaszewska poinformowała, że są to dwa różne zadania, a zmniejszenie kwoty na przedmiotowe zadanie spowoduje konieczność rezygnacji z jednego
z urządzeń wielofunkcyjnych lub wykonywania wyłącznie wydruków czarno-białych.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
750
8

75023

4300

OG/0034

7

750
9

10

11

12

13

14

16

17

18

20

OG/0036

Wysyłka poczty

71 000 zł

50 000 zł

-21 000 zł

Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów, ponadto nie wyjaśniono, o jakie strony chodzi.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Dzierżawa sprzętu
53 000 zł
45 000 zł
-8 000 zł
komputerowego
Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Bezpieczeństwo informacji
750 75023
4300
OG/INFO/0043
środowiska
6 180 zł
3 000 zł
-3 180 zł
informatycznego UGSL
Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów.
Głosowano: 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Informatyzacja UG wyposażenie stanowisk
750 75023
4300
OG/RO/INFO/2
33 900 zł
33 900 zł
0 zł
pracy oraz zapewnienie
ciągłości pracy
Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów i poprosił o objaśnienie przedmiotowego zadania. Skarbnik M. Wojtaszewska
poinformowała, że zadanie to jest związane z umową wieloletnią na udostępnienie sprzętu komputerowego, umowa była podpisana na trzy lata, w
przyszłym roku będzie ostatnia płatność.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Koszty pracownicze, w tym
750 75023
4410
SEK/002
80 000 zł
60 000 zł
-20 000 zł
szkolenia, delegacje
Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów.
Głosowano: 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
75023

4300

OG/INFO/0042

Koszty pracownicze, w tym
75 000 zł
60 000 zł
-15 000 zł
szkolenia, delegacje
Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów oraz zauważył, że jest to to samo zadanie, co poprzednie. Skarbnik M. Wojtaszewska
wyjaśniła, że nie są to te same zadania, gdyż znajdują się w osobnych paragrafach – jedno zadanie dotyczy ryczałtów i delegacji pracowników, drugie
dotyczy szkoleń przewidzianych w planie szkoleń. Zaplanowana kwota wynika z dużej ilości zmian w przepisach prawa. Radny M. Przybylski wskazał, że
można by zastosować inne nazwy dla tych zadań. Skarbnik M. Wojtaszewska wyjaśniła, że przy planowaniu budżetu obowiązuje klasyfikacja budżetowa,
której należy przestrzegać, ponadto w ramach jednego zadania mogą być wykonywane różne czynności.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Reklamy i publikacje w
Reklamy i publikacje
750 75075
4300
PG/2014/0004
80 000 zł
25 000 zł
-55 000 zł
mediach
tylko w mediach
750

19

4300

Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów. Wójt G. Wojtera poinformował, że są to wydatki na obowiązkową wysyłkę listów
poleconych, przy zmniejszeniu kwoty na przedmiotowe zadanie będzie konieczność wnioskowania w lipcu lub sierpniu o dodatkowe środki.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Wysyłka poczty związanej z
750 75023
4300
OG/0037
podatkami i opłatami
56 000 zł
40 000 zł
-16 000 zł
lokalnymi
Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji wydatków. Skarbnik M. Wojtaszewska poinformowała, że zadanie to dotyczy wysyłki nakazów
płatniczych i decyzji podatkowych również za granicę oraz wysyłki upomnień, zwłaszcza po pierwszym kwartale, gdzie jest sporo zaległości. Skarbnik
M. Wojtaszewska dodała, że nie są to zwykłe listy, tylko listy polecone. Radny M. Przybylski wskazał na możliwość korzystania z poczty elektronicznej.
Skarbnik M. Wojtaszewska zaznaczyła, że obecne przepisy prawne nie pozwalają na wysyłkę dokumentów drogą elektroniczną, nie pozwalają również na
wysyłkę dokumentów niepodpisanych oraz nakazują archiwizowanie jednego egzemplarza w Urzędzie Gminy, co również wpływa na koszty związane z
drukowaniem.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Wydatki reprezentacyjne
750 75023
4300
OG/0038
7 000 zł
3 500 zł
-3 500 zł
wójta
Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Obsługa informatyczne
750 75023
4300
OG/INFO/0039
121 572 zł
0 zł
-121 572 zł
Urzędu Gminy
Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów oraz zaznaczył, że w projekcie budżetu są również inne zadania, które dotyczą obsługi
informatycznej. M. Przybylski dodał, że po ewentualnych wyjaśnieniach w autopoprawkach Wójta będzie możliwość korekty kwoty przeznaczonej na
przedmiotowe zadanie.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Opieka nad
750 75023
4300
OG/INFO/0040
353 874 zł
300 000 zł
-53 874 zł
oprogramowaniem
Radny M. Przybylski wnioskował o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie do 200 000 zł. Radny M. Przybylski wskazał na
konieczność racjonalizacji kosztów oraz zaznaczył, że w projekcie budżetu są również inne zadania, które dotyczą obsługi informatycznej. Radny M.
Przybylski dodał, że po ewentualnych wyjaśnieniach w autopoprawkach Wójta będzie możliwość korekty kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie.
Skarbnik M. Wojtaszewska wyjaśniła, że zadanie to dotyczy opieki nad zintegrowanym systemem informatycznym do obsługi budżetu, środków trwałych,
spraw księgowych. Pani Skarbnik zaznaczyła, że kwota związana jest z podpisaną trzyletnią umową z dostawcą oprogramowania. Zadanie dotyczy
również innych systemów informatycznych – LEX, GEOSystem, GeoPlan. Po wyjaśnieniach Pani Skarbnik radny M. Przybylski wnioskował o zmniejszenie
kwoty przeznaczonej na zadanie o 53 874 zł.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Hosting stron www,
750 75023
4300
OG/INFO/0041
51 252 zł
25 000 zł
-26 252 zł
projekty i administracja

750
15

75023

75023

4700

SEK/002

8

ogólnopolskich i
regionalnych o
nakładzie powyżej
20.000 egzemplarzy
Radny M. Przybylski wskazał, że wniosek dotyczy głownie wykupu stron „Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy” – przeznaczonej kwoty 43 000
zł na publikację. Podkreślił również, że nie ma sensu publikować podobnych treści w dwóch miesięcznikach, które ukazuję się prawie w tym samym
czasie. Zdaniem radnego M. Przybylskiego pozostała kwota powinna wystarczyć na realizację zadań związanych z reklamami i publikacjami w mediach.
Głosowano: 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
750

21

22

23

24

25

26

27

28

29

75075

4300

PG/2015/0002

Zakup usług związanych z
promocją gospodarczą GSL

450 000 zł

50 000 zł

-400 000 zł

Radny M. Przybylski wskazał, że nie zamieszczono wyjaśnień odnośnie tego, kto będzie głównym kontrahentem zadania oraz dodał, że zaplecze kadrowe
Referatu Promocji jest dobrze wyposażone i może realizować część zadań z zakresu promocji gospodarczej Gminy. Zaznaczył też, że zadania, których
Referat Promocji nie mógłby realizować z powodów formalnych można powierzyć spółce GCI sp. z o.o. Wójt G. Wojtera poinformował, że w ubiegłym
roku dokładne wskazanie Spółki LARG, jako beneficjenta tego zadania zostało skrytykowane, dlatego w tym roku wprowadzono przedmiotowy zapis.
Dyskutowano o zasadności ciągłego dokapitalizowywania Spółki, o jej skuteczności w pozyskiwaniu nowych firm leasingowych i jej wpływie na przychody
w budżecie Gminy z tytułu środków transportowych, a także o prowadzonym przez Spółkę „inkubatorze przedsiębiorczości”. Przewodniczący D. Matysiak
zaznaczył, że wpływy z tyt. podatku od środków transportu systematycznie spadają, a dokapitalizowanie spółki LARG, która ten trend rzekomo powinna
powstrzymać rośnie. Radny M. Przybylski podkreślił, że Gmina nie zna realnych efektów działania spółki LARG, gdyż nie istnieje ewidencja firm, które
zarejestrowały swoje pojazdy na terenie Gminy dzięki aktywności spółki LARG. Przypomniał, że KFBiRG od roku czeka na taką ewidencję. Gmina zatem
wydaje ogromne środki (od 2011 r. ok. 2 mln) i nie posiada żadnej wiedzy o efektach tych nakładów.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Projekt MY - SUCHY LAS społecznościowy film
750 75075
4300
PG/2016/0001
fabularyzowany
120 540 zł
0 zł
-120 540 zł
prezentujący historię
Suchego Lasu
Radny M. Przybylski wskazał, że z uwagi na racjonalizację kosztów i inne ważniejsze wydatki zadanie powinno być zrealizowane w latach późniejszych.
Głosowano: 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Druk i skład Gazeta
750 75095
4170
PG/0004
16 500 zł
8 000 zł
-8 500 zł
Sucholeska
Radny M. Przybylski wskazał, że Gazetę należy dostosować do tradycyjnych gazet, w tym druk na zwykłym papierze.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Kolportaż Gazety
750 75095
4170
PG/20015/0010
4 200 zł
3 000 zł
-1 200 zł
Sucholeskiej
Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Druk i skład Gazeta
750 75095
4300
PG/0004
75 000 zł
40 000 zł
-35 000 zł
Sucholeska
Radny M. Przybylski wskazał, że Gazetę należy dostosować do tradycyjnych gazet, w tym druk na zwykłym papierze.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Utrzymanie filii SP, ul.
Zadanie w paragrafie
801 801101 4270
OS/2015/0005
Konwaliowa (drobne
15 000 zł
0 zł
-15 000 zł
4300 - 20.000 zł.
naprawy itp.)
Radny M. Przybylski wskazał, że zadanie jest również w innym paragrafie.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
Opieka weterynaryjna i
900 90095
4300
ROŚ/36
wyłapywanie bezdomnych
27 000 zł
23 000 zł
-4 000 zł
zwierząt
Radny M. Przybylski wskazał na konieczność racjonalizacji kosztów.
Głosowano: 4 głosy za, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
Wydatki KGW, w tym
Dożynki Chludowo - 10.000
zł, KGW Złotniki Osiedle,
921 92195
2360
PG/0025
Złotnickie Święto Plonów 23 000 zł
23 000 zł
0 zł
6.000 zł, KGW Golęczewo,
Wianki - 5.000 zł, KGW
Chludowo - 2.000 zł
Radny M. Przybylski wskazał, że zmiana dotyczy zmiany nazwy zadania.
Głosowano: 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
PG/2016/ 9665/DG.15
Dofinansowanie
działalności Stowarzyszenia
Biedrusko w tym:
Kolędowanie" Trzech Kryli",
Niedziela Palmowa, Pieśni
Pasyjne, Dzień Dziecka, Dni
Biedruska, Święto
Batalionu, Dni Biedruska,
Wigilia dla osób samotnych,
Wsparcie Klubu
Kolarskiego- realizowane w
zadaniu PG/2014/0002kwota 7000 zł.
Dyskutowano na temat dofinansowania zaplanowanego dla Stowarzyszenia Biedrusko. Przedstawiciel Stowarzyszenia Biedrusko M. Stencel
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poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do przyznanej kwoty na działalność Stowarzyszenia.

Wydatki majątkowe
L.p.

Dział

10

Rozdział

1010

Zadanie

Treść

Zaplanowano

po
zmianach

kwota
dodana/
obcięta

Uwagi

BI/WPF/00010

Suchy Las - budowa
pełnej infrastruktury w
rejonie ulic Lisiej,
Klonowej, Sprzecznej,
Ogrodniczej i Zgodnej

1 233 000 zł

233 000 zł

-1 000 000 zł

Przesunięcie kwoty
1 mln zł na rok
2019

Suchy Las - projekt
przejazdu i przejścia pod
torami kolejowymi w
ciągu ulicy Sucholeskiej

500 000 zł

0 zł

-500 000 zł

Paragraf

6050

1
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.

600

60014

6300

BI/WPF/2015/0001

2

3

Radny M. Przybylski wskazał, że zadanie to zostało już przesunięte na kolejne lata przez Radę Gminy, która podejmowała uchwałę w sprawie pomocy dla
Powiatu Poznańskiego.
Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.
Kwota alokowana z
tyt. Podpisanych
Budowa dróg w rejonie
umów na 2016 r. to
ulicy Diamentowej w
3 000 000
600
60016
6050
BI/WPF/0003
5 700 000 zł
-2 700 000 zł 2.800.000 zł.
Suchym Lesie - główne
zł
Wydłużenie
ciągi komunikacyjne
inwestycji do roku
2019
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.

600

60016

6050

BI/WPF/2014/0001

4

Budowa ulic w Złotnikach
I - ul. Zielona, Radosna,
Wrzosowa, Kwiatowa,
Tulipanowa, Irysowa,
Rózana

1 350 000 zł

2 750 000
zł

1 400 000 zł

Głosowano: 4 głosy za, 3 osoby wstrzymały się od głosowania.

5

600

60016

6050

Budowa ulic w Złotnikach
II - ul. Okrężna, Graniczna,
BI/WPF/2015/0003
Prosta, Miła, Działkowa,
Żukowa, Cicha

300 000 zł

500 000 zł

W 2016 r. remont
starego odcinka ul.
Jelonkowej.
Ograniczenie
problemu
powodziowego.

-250 000 zł

Przesunięcie w
WPF kwoty
250.000 zł na rok
2017

20 000 zł

0 zł

Zmiana nazwy
zadania oraz
terminu realizacji
na lata 2016-2017
(WPF)

800 000 zł

800 000 zł

800 000 zł

Głosowano: 5 głosów za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

6

600

60016

6050

BI/WPF/2015/0006

Przebudowa ul.
Kubackiego wraz z ulicą
Krańcową i Gajową

500 000 zł

250 000 zł

Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.

7

600

60016

6050

BI/WPF/2016/OG/
0004

Osiedle Grzybowe budowa chodnika w ulicy
Jaskółczej - I etap projekt

20 000 zł

Głosowano: 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

700
8

70005

6060

Dofinansowanie zadania
(działka pod przedszkole
w Złotnikach (500.000 zł)
oraz działki przeznaczone
na cele oświatowe w
Biedrusku (300.000 zł).

Wójt G. Wojtera wskazał, że nie ma konieczności wykupu wszystkich działek wystawionych przez Agencję Mienia Wojskowego na sprzedaż, gdyż Gminie
potrzebny jest tylko kawałek terenu pod pomnik. Radny D. Matysiak wskazał, że działki należałoby wykupić i przyłączyć do terenu przeznaczonego pod
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edukację. Zdaniem radnego D. Matysiaka teren ten dużo zyska, jeżeli zostanie przyłączony do terenów przeznaczonych na edukację. Wójt G. Wojtera
podkreślił, że Gmina nie jest zainteresowana zakupem wszystkich działek i oczekuje, że Pan Houda z Biedruska wykupi ten teren i podpisze stosowne
porozumienie z Gminą.
Głosowano: 4 głosy za, 1 głos przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania (bez radnego W. Korytowskiego).

9

750

750023

6060

OG/2016/0001

Zakupy związane z
informatyzacją, w tym
oprogramowanie i
licencje

46 000 zł

36 000 zł

-10 000 zł

7 000 zł

20 000 zł

13 000 zł

Głosowano: 4 głosy za, 2 głosy przeciw (bez radnego W. Korytowskiego).

900
10

11

90015

6050

RK/2016/0010

Przejęcie infrastruktury
oświetlenia ulicznego - os.
Poziomkowe w Suchym
Lesie

Radna A. Targońska poinformowała, że wyłącza się z głosowania. Wójt G. Wojtera zaprotestował przeciwko zwiększaniu kwoty na przedmiotowe
zadania, gdyż Gmina miała zrealizować je wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi, proporcjonalnie do udziałów w zadaniu. Radny M. Przybylski
zaznaczył, że zwiększenie kwoty na zadanie nie musi wiązać się ze zwiększeniem jego zakresu w 100 %. Wójt G. Wojtera zaznaczył, że nie chce by Gmina
realizowała zadanie w 100 % bez udziału wspólnot mieszkaniowych.
Głosowano: 3 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania (bez radnego W. Korytowskiego).
Wykonanie
projektu
funkcjonalno użytkowego
będącego
podstawą do
Remont kapitalny
ubiegania się o
921
92120
6050
BI/2016/CH/0005
"Starego Baru" w
100 000 zł
100 000 zł
0 zł
środki zewnętrzne
Chludowie.
na remont
kapitalny budynku
"Starego Baru" w
Chludowie.
(Wniosek sołectwa
Chludowo nr 3)
Radny M. Przybylski poinformował, że zmiana dotyczy zmiany nazwy zadania.
Głosowano: 5 głosów za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

926

92601

6050

RON/WPF/2015/8
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"Teren aktywnej edukacji
i sportu w Suchym Lesie"

600 000 zł

0 zł

-600 000 zł

Radny M. Przybylski poinformował, że jest to duże zadanie inwestycyjne, możliwe do zrealizowania w kolejnych latach.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.

Wprowadzenie nowych zadań

L.p.

Dział

750

1

Rozdział

75022

Paragraf

4300

Zadanie

Treść

Publikacje w mediach Rady Gminy Suchy Las wykup stron do
dyspozycji Rady Gminy
Suchy Las.

Zaplanowano

0 zł

Po
zmianach

43 000 zł

kwota
dodana/
obcięta

Uwagi

Zadanie przyjęte do
realizacji w 2016 r. pod
numerem PG/2014/0004.
Konieczna zmiana
43 000 zł klasyfikacji budżetowej przesunięcie pomiędzy
rozdziałami z 75075 na
75022 w ramach tego
samego paragrafu 4300.

Radny M. Przybylski wskazał, że chodzi o umożliwienie publikacji radnym ich artykułów w nowej gazecie, radni chcą mieć niezależne medium, by artykuły
nie były cenzurowane. Obecnie redakcja Gazety Sucholeskiej ustawicznie ingeruje w publikacje klubów koalicji Gmina Razem-Inicjatywa Mieszkańców,
co jest niedopuszczalne i nie mieści się w jakichkolwiek standardach dotyczących prawa mieszkańców do rzetelnej informacji. Wójt G. Wojtera wskazał,
że będzie to organ prasowy dla koalicji oraz że poprzez wprowadzenie tego zadania Rada Gminy i Wójt wejdzie w zupełnie nowy obszar relacji. Wójt
dodał, że regulatorem realizacji tego zadania będzie Urząd Gminy.
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
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801

80101

Budowa przedszkola w
Złotnikach

6050

0 zł

80 000 zł

80 000 zł Projekt

2
Dyskutowano na temat ewentualnej lokalizacji przedszkola. Wójt G. Wojtera poinformował, że odbyło się w tej sprawie spotkanie, na którym wskazano
pięć możliwych lokalizacji, a jedną z nich jest teren przewidziany w projekcie planu miejscowego, realizowanego dla Złotnik.
Głosowano: 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

801

80113

Dowożenie uczniów do
szkół- autobus szkolny z
opiekunem

4300

0 zł

100 000 zł

3

Linia szkolna: ZłotkowoZłotniki Osiedle
(Pawłowicka)-Złotniki
100 000 zł
Wieś-Złotniki Osiedle
(Jelonkowa)-Jelonek-os.
Grzybowe-Suchy Las

Radna M. Salwa-Haibach wyjaśniła, że zadanie dotyczy pilotażowego kursowania autobusów szkolnych z opiekunem na trasie Złotkowo-Złotniki-Jelonekos. Grzybowe Suchy Las, gdyż rodzice boją się wysyłać dzieci same publicznym transportem. Radna M. Salwa-Haibach dodała, że uruchomienie szkolnych
autobusów może przyczynić się do uspokojenia ruchu na gminnych ulicach i ograniczenia korków.
Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.

4

900

90015

Złotniki - oświetlenie ulicy
Forsycjowej (projekt)

6050

0 zł

10 000 zł

10 000 zł

W 2016 - projekt, w 2017
realizacja

Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.

600

5

6

60016

6050

BI/WPF/201
5/0002

Budowa ulic w Złotnikach
III - Kochanowskiego,
Reja, Słowackiego,
Pawłowicka, Dworcowa

0 zł

500 000 zł

Zadanie jest w WPF jedynie przesunięto
500 000 zł
kwotę. Projekt - sierpień
2016.

Radny M. Przybylski poinformował, że zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na projekt, rozstrzygniecie przetargu oraz rozpoczęcie budowy. Wójt G.
Wojtera wskazał, że teren przewidziany do realizacji w zadaniu jest trudnym terenem pod względem zabudowy, gdyż jest tam zabudowa ekstensywna.
Zdaniem Wójta uzyskanie aprobaty dla realizacji tego zadania przed zmianą planu i otrzymaniem zapewnienia o dofinansowaniu z Aquanetu jest
bezcelowe. Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego A. Szczęsna wskazała, że w tym roku rozpoczęto projektowanie przedmiotowego zadania, I
rata za wykonanie projektu zostanie zapłacona w tym roku, w przyszłym roku reszta, a całość zabezpieczono w projekcie budżetu. Wójt G. Wojtera
dodał, że wolałby gdyby zadanie zostało etapowane. Radny Przybylski podkreślił, że etapowanie jest oczywiście możliwe, ale chodzi głównie o ulicę
Kochanowskiego, która jest intensywnie zabudowana, a mieszkańcy na kanalizację czekają od dawna. Sprawa ewentualnego dofinansowania z
AQUANETU nie ma nic do rzeczy, podobnie jak zmiana mpzp, która dla przeprowadzenia tej inwestycji nie ma znaczenia.
Głosowano: 4 głosy za, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
Złotniki Osiedle wykonanie nawierzchni z
kostki brukowej pod
Wniosek Zebrania
siłownią zewnętrzną ok
0 zł
7 000 zł
7 000 zł
Mieszkańców
110 m2
(Obornicka/Radosna oraz
ul. Miła)
Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.
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Wniosek
Chludowo. Projekt i
Sołectwa
budowa chodnika ul.
Chludowo nr
Kościelna, Za Parkiem
2

0 zł

30 000 zł

30 000 zł

0 zł

15 000 zł

15 000 zł

W 2016 - projekt, w 2017
- realizacja

Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.

8

9

Wniosek
Sołectwa
Chludowo nr
4

Chludowo.
Dofinansowanie
współpracy polskowęgierskiej.

Radny Z. Hącia uzasadnił konieczność przeznaczenia środków na to zadanie wskazując na wieloletnią współpracę Chludowa z węgierską gminą Tamasi.
Głosowano: 6 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Chludowo- budowa
oświetlenia ul.
Wniosek
Strumykowa, Plac Zabaw
Sołectwa
przy ul.
W 2016 - projekt, w 2017
0 zł
15 000 zł
15 000 zł
Chludowo nr Tysiąclecia/Dworcowa, ul.
realizacja
8
Maniewskiej i Łąkowej.
BI/CHL/2016/9927/DG.15
/5

12

Radny Z. Hącia wskazał, że ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców konieczne jest uzupełnienie lamp przy ulicy Strumykowej oraz przy placu zabaw.
Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.

10

Wniosek
Sołectwa
Chludowo nr
22

Chludowo.
Dofinansowanie remontu
dachu zabytkowego
kościoła w Chludowie.

0 zł

80 000 zł

80 000 zł

Głosowano: 6 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

11

Wniosek
Sołectwa
Chludowo. Budowa
Chludowo nr
chodnika dla pieszych na
14 (jeśli nie
ul. Golęczewskiej.
jest w
budżecie)

0 zł

230 000 zł

Od ul. Poznańskiej do ul.
Wodnej - lewa strona
230 000 zł
oraz od ul. Poznańskiej do
trasy K-11 - prawa strona.

Radny Z. Hącia wskazał, że obecnie chodnik jest w bardzo złym stanie, z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców należałoby go wyremontować.
Głosowano: 6 głosów za, 1 głos przeciw.

12

BI/2015/004
1

Osiedle Grzybowe budowa ulicy Kruczej

0 zł

400 000 zł

400 000 zł

Radny W. Korytowski wskazał, że nie jest to strategiczna ulica. Radna M. Salwa-Haibach zaznaczyła, że mieszkańcy narzekają na fatalny stan ulicy.
Głosowano: 4 głosy za, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
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Osiedle Grzybowe budowa ul. Kukułczej ciąg
pieszo- rowerowy

0 zł

35 000 zł

35 000 zł

0 zł

100 000 zł

100 000 zł

Projekt - 2016. Realizacja
2017 - 300.000 zł

Głosowano: 5 głosów za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

14

Budowa szykan i zmiana
organizacji ruchu w celu
zabezpieczenia Osiedla
Grzybowego przed
ruchem tranzytowym.
Głosowano: 4 głosy za, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

15

Projekt i budowa
chodnika przy ul.
Truskawkowej w Suchym
Lesie

0 zł

35 000 zł

Od ul. Szkółkarskiej do
Jeżynowej. Wykonanie
35 000 zł połączyć z zadaniem dot.
oświetlwnia (zadanie
BI/2015/0035)

Wójt G. Wojtera wskazał, że na tym odcinku drogi jest pieszojezdnia. Radna A. Targońska zaznaczyła, że mieszkańcy skarżą się, że jest niebezpiecznie.
Kierownik Referatu Komunalnego J. Radomska zaznaczyła, że konieczne będzie przebudowanie nawierzchni. Radna A. Targońska wskazała, że należy ten
chodnik wykonać równolegle z budową oświetlenia.
Głosowano: 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

16

Suchy Las - budowa
pełnej infrastruktury w
rejonie ulic: Mokrej,
Wodnej, Deszczowej,
Suchej, Polnej, Chmielnej,
Zakole, Strumykowej.

0 zł

250 000 zł

250 000 zł

Etap I - projekt. Zadanie
wpisać do WPF

Wójt G. Wojtera zaznaczył, że jest to bardzo duże zadanie pod względem projektowym oraz wykonawczym i nie realizowałby go do czasu zrealizowania
inwestycji kanalizacyjno-drogowej w Golęczewie i Zielątkowie. Rady M. Przybylski wskazał, że radni chcą wywołać to zadanie budżetowo, a terminy jego
realizacji będą do późniejszej dyskusji.
Głosowano: 6 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
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Biedrusko. Stanica
kajakowa na Warcie
(PROJEKT, WYKONANIE)

0 zł

25 000 zł

25 000 zł W 2016 - projekt

Radny D. Matysiak wskazał, że radni chcą pokazać zainteresowanie przedmiotową inwestycją i wszcząć jego realizację, gdyż jest zainteresowany tym
zadaniem również prywatny inwestor.
Głosowano: 6 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

18

Biedrusko - budowa
oświetlenia od sklepu
DINO do osiedla w
Biedrusku

0 zł

25 000 zł

25 000 zł 2016 - projekt
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Radny D. Matysiak wskazał, że zadanie dotyczy oświetlenia asfaltowego łącznika prowadzącego do sklepu „Dino”, pomiędzy ulicą Chludowską i
Poznańską oraz doświetlenia alejki w parku pomiędzy blokami a starym sklepem „Dino”.
Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.
Biedrusko - budowa
monitoringu na terenie
parków - opracowanie
0 zł
25 000 zł
25 000 zł sam projekt
dokumentacji
projektowej
Głosowano: 7 głosów za, jednogłośnie.
Biedrusko - oświetlenie
oraz ogrodzenie boisk

20

0 zł

250 000 zł

250 000 zł

0 zł

30 000 zł

30 000 zł

0 zł

5 000 zł

5 000 zł

0 zł

15 000 zł

15 000 zł 3 wiaty

Biedrusko - utwardzenie
miejsc postojowych
wzdłuż ul. Chludowskiej
przy dz. 59,60,61

0 zł

50 000 zł

50 000 zł

Biedrusko - naprawa
chodnika do przedszkola
ul. 1 Maja

0 zł

50 000 zł

50 000 zł

Głosowano: 4 głosy za, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
Biedrusko - rewitalizacja
terenow zielonych m.in.
Park w Biedrusku (ul.
Zjednoczenia, Ogrodowa)
- usuniecie starych
żywopłotów, nowe
nasadzenia kwiatowe
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Głosowano: 6 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Biedrusko zagospodarowanie
okolicy parku i placu
zabaw przy ul.
Zjednoczenia
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Głosowano: 5 głosów za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
Biedrusko - wiaty
przystanku autobusowe
w ciągu ul. Poznańskiej
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Głosowano: 5 głosów za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

24
Głosowano: 4 głosy za, 3 głosy przeciw.
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Głosowano: 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

Następnie kolejne wnioski składali radni obecni podczas posiedzenia Komisji:
1. Radna A. Targońska wnioskowała o rozpoczęcie budowy ulicy Różanej w Suchym Lesie w 2016 r. Pracownicy
Urzędu Gminy wyjaśnili, że nie ma możliwości realizacji inwestycji, gdyż w pierwszej kolejności konieczna jest
realizacja głównych ciągów komunikacyjnych, do których będą podłączane mniejsze ulice, ponadto we
wcześniejszym głosowaniu umniejszono środki przeznaczone na zadanie związane z budową infrastruktury
w rejonie ulicy Diamentowej, przez co realizacja zadania uległa przesunięciu na kolejne lata. W związku
z powyższymi wyjaśnieniami radna A. Targońska wycofała swój wniosek.
2. Radna A. Targońska wnioskowała o sporządzenie projektu bezpiecznego skrzyżowania ulic Sucholeskiej
i Perłowej w Suchym Lesie. Wójt G. Wojtera podkreślił, że ujmie to zadanie w autopoprawkach, jednak
niezbędne będzie przywrócenie kwoty 1,8 mln zł na zadanie związane z budową infrastruktury w rejonie ulicy
Diamentowej. Głosowano wniosek radnej A. Targońskiej: 4 głosy za, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymały się
od głosowania.
3. Radny
W.
Korytowski
wnioskował
o
wykreślenie
z
projektu
budżetu
zadania:
„900/90015/6050/RK/2016/0010 Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego - os. Poziomkowe
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w Suchym Lesie”. Głosowano wniosek radnego W. Korytowskiego: 2 głosy za, 3 głosy przeciw, 1 osoba
wstrzymała się od głosowania (bez radnej A. Targońskiej).
4. Radna U. Ćwiertnia wnioskowała o zabezpieczenie środków w kwocie 15 tys. zł na wykonanie projektów
oświetlenia ulic Rolnej i Zbożowej w Golęczewie. Głosowano wniosek radnej U. Ćwiertni: 3 głosy za, 3 głosy
przeciw (bez radnej A. Targońskiej).
W wolnych głosach i wnioskach sołtys Wsi Golęczewo P. Majkowski wyraził swoje niezadowolenie z powodu
braku zainteresowania przez komisje Rady Gminy złożonymi wnioskami przez Zebranie Wiejskie w Golęczewie. Wójt
G. Wojtera zaznaczył, że należałoby wystąpić do wspólnot z Osiedla Poziomkowego z zapytaniem, jakie nakłady chcą
poczynić w realizacji zadania budżetowego związanego z przejęciem infrastruktury oświetlenia ulicznego przy Osiedlu
Poziomkowym. Wójt G. Wojtera dodał, że jeżeli zadanie to będzie traktowane jako dźwignia polityczna to bardzo mu
się to nie podoba i nie zgadza się na taki tryb jego realizacji i taką współpracę ze wspólnotami. Radny W. Korytowski
dodał, że złożył w tej sprawie interpelację, w odpowiedzi na interpelację otrzymał informacje, że nie ma ku temu
podstaw prawnych, dlatego wnioskował o wykreślenie tego zadania.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący D. Matysiak zamknął posiedzenie Komisji
w dniu 7.12.2015 r., o godz. 16:35.

Sporządził:
Adrian Karwat

Przewodniczący KF-BiRG:
Dariusz Matysiak
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Tabela nr 1. Zaproponowane zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016-2029.
Zmiany w
zakresie
łącznych
nakładów

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

RAZEM W DANYM ROKU

55 533 000,00 zł

10 283 000,00 zł

17 100 000,00 zł

10 500 000,00 zł

6 000 000,00 zł

5 500 000,00 zł

3 500 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

ZMIANA

-4 785 000,00 zł

-2 135 000,00 zł

-350 000,00 zł

6 200 000,00 zł

0,00 zł

-5 500 000,00 zł

-2 500 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

PO ZMIANIE

47 598 000,00 zł

8 148 000,00 zł

16 750 000,00 zł

16 700 000,00 zł

6 000 000,00 zł

0,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

5 200 000,00 zł

0,00 zł

1 000 000,00 zł

200 000,00 zł

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

0,00 zł

500 000,00 zł

1 700 000,00 zł

1 800 000,00 zł

-2 000 000,00 zł

-2 000 000,00 zł

5 200 000,00 zł

500 000,00 zł

2 700 000,00 zł

2 000 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Nazwa i cel

Budowa ulic w Złotnikach III Kochanowskiego, Reja, Słowackiego,
Pawłowicka, Dworcowa
zmiana
po zmianie
Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, ul.
Radosna, ul. Wrzosowa, ul. Kwiatowa, ul.
Tulipanowa, ul. Irysowa, ul. Różana

Jednostka odpowiedzialna
lub koordynująca
program/ nr programu

BI/WPF/2015/0002

BI/WPF/2014/0001
1 350 000,00 zł

zmiana

1 400 000,00 zł

1 400 000,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

po zmianie
Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, ul.
Graniczna, ul. Prosta, ul. Miła, ul. Działkowa,
ul. Żukowa, ul. Cicha

2 750 000,00 zł

2 750 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 300 000,00 zł

300 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 500 000,00 zł

2 500 000,00 zł

0,00 zł

500 000,00 zł

2 000 000,00 zł

2 500 000,00 zł

0,00 zł

-2 500 000,00 zł

-2 500 000,00 zł

5 300 000,00 zł

800 000,00 zł

2 000 000,00 zł

2 500 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

BI/WPF/2015/0003

zmiana
po zmianie
Budowa dróg w rejonie ulic Diamentowej w
Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne

BI/WPF/003

9 200 000,00 zł

5 700 000,00 zł

3 500 000,00 zł

0,00 zł

-2 700 000,00 zł

-2 000 000,00 zł

2 700 000,00 zł

2 000 000,00 zł

po zmianie

9 200 000,00 zł

3 000 000,00 zł

1 500 000,00 zł

2 700 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Projekt przejazdu i przejścia pod torami
kolejowymi w ciągu ulicy Sucholeskiej - pomoc BI/WPF/2015/0001
finansowa dla pow. Poznańskiego

1 000 000,00 zł

500 000,00 zł

500 000,00 zł

0,00 zł

-500 000,00 zł

-500 000,00 zł

0,00 zł

500 000,00 zł

1 000 000,00 zł

0,00 zł

500 000,00 zł

500 000,00 zł

200 000,00 zł

0,00 zł

200 000,00 zł

zmiana

200 000,00 zł

400 000,00 zł

-200 000,00 zł

po zmianie
Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul.
Jaskółczej

400 000,00 zł

400 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

220 000,00 zł

20 000,00 zł

100 000,00 zł

100 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

100 000,00 zł

-100 000,00 zł

220 000,00 zł

20 000,00 zł

200 000,00 zł

0,00 zł

zmiana

zmiana
po zmianie
Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kruczej

zmiana
po zmianie

BI/2015/0041

BI/WPF/2016?OG/004
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Przebudowa ulicy Kubackiego wraz z ul.
Krańcową i Gajową

BI/WPF/2015/0006

zmiana
po zmianie
Budowa pełnej struktury w rejonie ulicy Lisiej,
Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej

BI/WPF/2016/0001

zmiana
po zmianie
Budowa przedszkola w Złotnikach

500 000,00 zł

2 300 000,00 zł

2 000 000,00 zł

0,00 zł

-250 000,00 zł

250 000,00 zł

0,00 zł

4 800 000,00 zł

250 000,00 zł

2 550 000,00 zł

2 000 000,00 zł

10 233 000,00 zł

1 233 000,00 zł

3 000 000,00 zł

3 000 000,00 zł

3 000 000,00 zł

0,00 zł

-1 000 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 000 000,00 zł

10 233 000,00 zł

233 000,00 zł

3 000 000,00 zł

3 000 000,00 zł

4 000 000,00 zł

8 080 000,00 zł

80 000,00 zł

4 000 000,00 zł

4 000 000,00 zł

-2 500 000,00 zł

0,00 zł

-1 250 000,00 zł

-1 250 000,00 zł

5 580 000,00 zł

80 000,00 zł

2 750 000,00 zł

2 750 000,00 zł

BI/WPF/00010

zmiana
po zmianie
Budowa szkoły w Golęczewie (Filia SP w
Chludowie - klasy 1-4 z możliwością
rozbudowy)

4 800 000,00 zł

BI/WPF/2016/0002

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

zmiana

2 580 000,00 zł

80 000,00 zł

1 250 000,00 zł

1 250 000,00 zł

po zmianie
Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym
Lesie

2 580 000,00 zł

80 000,00 zł

1 250 000,00 zł

1 250 000,00 zł

11 300 000,00 zł

600 000,00 zł

2 700 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

-6 300 000,00 zł

-600 000,00 zł

-2 700 000,00 zł

-1 000 000,00 zł

-1 000 000,00 zł

-1 000 000,00 zł

0

0

0

0

0

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

0

0

0

zmiana

335 000,00 zł

35 000,00 zł

300 000,00 zł

po zmianie

335 000,00 zł

35 000,00 zł

300 000,00 zł

4 080 000,00 zł

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

po zmianie

4 080 000,00 zł

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Budowa infrastruktury Kamieni Szlachetnych w
Biedrusku (w roku 2015 I etap projekt: ulice
Rubinowa, Agatowa, Ametystowa)
BI/2015/0065

1 500 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

750000

750000

0,00 zł

0,00 zł

750 000,00 zł

750 000,00 zł

0,00 zł

-750 000,00 zł

-750 000,00 zł

1 500 000,00 zł

0,00 zł

750 000,00 zł

750 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

RON/WPF/2015/8

zmiana
po zmianie
Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej

Suchy Las - Rozbudowa Urzędu Gminy Suchy
Las z uwzględnieniem w nim lokalizacji Straży
Gminnej oraz rozbudowa Komisariatu Policji w
Suchym Lesie

wprowadzenie

BI/WPF/2015/0005

zmiana

zmiana
po zmianie
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