Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji Społecznej i Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las
dnia 23.08.2017 r.
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Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Spotkanie z mieszkańcami Biedruska w sprawie cmentarza.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia

Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie. Powitał członków obu Komisji i
stwierdził prawomocność posiedzenia. KS: na 5 członków Komisji – 4 obecnych, 1 osoba nieobecna,
KKiOS: na 7 członków Komisji – 5 obecnych, 2 osoby nieobecne.
Ad. 4.
Przewodniczący KS – zaprosiliśmy dziś na wspólną Komisję mieszkańców Biedruska, aby w
szerszym gronie przedstawili sprawę, o której rozmawialiśmy pod koniec czerwca br.
Mieszkaniec Biedruska – bardzo ucieszyliśmy się na informację o cmentarzu w Biedrusku. Niestety
proboszcz poprzedni nie zachowywał się jak ksiądz, a jak biznesman. Kolejny proboszcz robi to samo,
co poprzednik. Nie działa ani według przepisów kościelnych, ani cywilnych. Nikt go nie kontroluje, ani
nikt z Gminy nie sprawdza. Pobiera opłatę za pomnik (10% wartości) mimo pokładnego. Podczas
posiedzenia zarządu osiedla Biedrusko przekazano cmentarz pod zarząd Kapelana. Formalnie już nim
rządzi. Przebieg zebrania był bardzo bulwersujący – były 52 osoby, głosowało 48 osób. Wójt mówił, że
ktoś dopuścił się zaniedbania, bo nie ma decyzji sanepidu na chowanie zmarłych. Na czas głosowania
nie przygotowano odpowiedniej uchwały. Ustalono, że 28 osób było za przejęciem cmentarza przez
Kapelana, 10 osób było przeciw i 10 osób wstrzymało się od głosu. Mówiliśmy o nadużyciach
poprzedniego Kapelana. Została podpisana umowa użyczenia na 30 lat, a my nie chcemy cmentarza
parafialnego, bo to jest oszustwo. Kapelan dostał etat i ma obowiązek pełnienia posługi duchowej dla
swojego regionu. Powinien to robić bezpłatnie. Nie powinien pobierać żadnych opłat za świadczone
usługi. Kościół jest utrzymywany przez AMW, Kapelan nie ponosi żadnych kosztów, a ma własny
cennik. Fałszuje księgi kościelne. Bierze pieniądze i nie wydaje pokwitowań pomimo prośby. Wziął 600
zł, a wpisał 400 zł. On tu rządzi – tak mówi wiernym. Pokładne bierze 20 % i jeszcze żąda dla siebie
10 % od wartości pomnika. Jest to niezgodne z prawem kościelnym i cywilnym. Obliczyliśmy, że
poprzedni Kapelan przywłaszczył ok. 100 tys. zł (110 grobów po 500 zł za pokładne i pomnik).
Opłotowanie kosztowało gminę 270 tys. zł. Wójt płaci za oświetlenie cmentarza. Na cmentarzu jest
bałagan. Uchwała Rady Gminy wprowadziła mapkę cmentarza, a niczego tam nie ma. Kościelny
wyznacza nowe alejki sznurkiem i kijkiem. Nie ma w tym żadnej logiki i porządku. Proboszcz zdjął
nawet tablicę z napisem, że jest to cmentarz komunalny. Jesteśmy przeciwni temu zachowaniu.
Zebraliśmy 150 podpisów i zbieramy kolejne w omawianej sprawie. Doszły do nas głosy, że parafia
zostanie zlikwidowana, bo w Biedrusku nie ma żołnierzy. Kapelan odejdzie, bo zlikwidują parafię.
Rozmawialiśmy z radnymi z Biedruska i z przewodniczącą zarządu osiedla. Przyznali nam rację, ale
kompletnie nic nie zrobili. Nie było żadnego odzewu. Zostaliśmy przez nich zignorowani. Gmina
posiada służby, które mogą się tym tematem zająć. To cmentarz komunalny, a nie parafialny. W
Biedrusku jest potrzebna parafia, ale z uczciwym proboszczem. Nie działa u nas żadna rada parafialna,
ani rada ekonomiczna. Uchwała na zebraniu mieszkańców została podjęta z naruszeniem prawa.
Wójt G. Wojtera – działalność samorządu terytorialnego i chowanie zmarłych, to w naszym
przypadku dwie drogi: albo cmentarz komunalny, albo przekazanie go parafii, na tę chwilę -

wojskowej. Opowiadam się za drugim rozwiązaniem. Prowadzenie cmentarza komunalnego jest
bardziej kosztowne od parafialnego. Ten drugi nie ma stawianych tak wysokich wymagań jak w
przypadku pierwszego. Parafia ma przestać być wojskową. Chciałbym przedstawić Radzie projekt
uchwały o powstaniu cmentarza parafialnego i to Rada zdecyduje o cmentarzu, a nie zarząd osiedla.
Radny G. Łukszo – czy pan Wójt analizował rynek, skoro mówi pan o różnicach w prowadzeniu
cmentarza?
Wójt G. Wojtera – nie analizowałem, ale podam przykład. Cmentarz komunalny musi posiadać
kaplicę, parafialny – nie.
Radny G. Rewers – gospodarz terenu jest ważny. Jestem w radzie parafialnej w Sobocie i tam
wszystko jest czarne na białym. Jest podpisana umowa z firmą pogrzebową i wszystkie zasady są
jasne.
Mieszkaniec Biedruska – niech on będzie parafialny, ale gdzie są wszystkie dotychczasowe
rozliczenia?
Przewodniczący KS – jestem członkiem rady ekonomicznej przy parafii w Suchym Lesie. Powołanie
takiej rady jest obowiązkiem proboszcza, który wynika z polecenia kurii. Kościół też wybudowaliśmy za
pieniądze zebrane wśród parafian.
Wójt G. Wojtera - nie mamy odpowiednich narzędzi do badania finansów proboszcza. Nawet umowa
użyczenia nie ma takiego narzędzia. Nie ma mowy, żebym wpływał na kwoty pobierane przez księdza.
Przewodnicząca KKiOS – czy istnieje taka umowa użyczenia, o której mówią mieszkańcy? Jeśli tak,
czy można ją im udostępnić?
Wójt G. Wojtera – tak, jest taka umowa. Można oczywiście ją udostępnić w trybie zapytania o
dostęp do informacji publicznej. Jestem przekonany, że dla Gminy lepszym rozwiązaniem jest
cmentarz parafialny niż komunalny. Mówicie Państwo, że sprawa nadaje się do prokuratora ze
względu na brak kontroli finansowej parafii. Takie sprawy załatwia się właśnie poprzez prokuratora.
Radny Z. Hącia – jeśli macie wątpliwości co do księdza, to zawiadomcie prokuraturę. Gdy parafia
zostanie powołana przez kurię, to pojawią się inne możliwości zarządzania tą parafią.
Radny G. Łukszo – czekamy na zmianę struktury prawnej parafii na mocy decyzji diecezji. Należy
uzgodnić warunki korzystania z cmentarza. Żadnych inwestycji ze strony zarządzającego cmentarzem
nie widać. Apel do Wójta o przygotowanie uchwały sformułowanej do czasu powstania nowej parafii i
odpowiednie warunki umowy.
Przewodnicząca KKiOS – kto płaci za wywóz śmieci i wodę? Czy można zrobić symulację obu wersji
cmentarza, aby poznać argumenty za i przeciw?
Wójt G. Wojtera – ksiądz płaci za wodę i śmieci, Gmina płaci za oświetlenie trzech lamp. Przy
cmentarzu komunalnym wymagany jest stały nadzór administracyjny i kaplica. Współpraca parafii z
gminą jest dużo bardziej korzystna dla obu stron. Myślę, że istnieje możliwość sięgnięcia do ksiąg
parafialnych i wykonania raportu wstecznego dla parafian. Mogę Państwa zapewnić, że do 1 maja
przyszłego roku nie będę przygotowywał projektu uchwały dotyczącego cmentarza. Jest dużo do
zrobienia w tym temacie. Zaproponuję okres próbny i zobaczycie Państwo, czy ta forma cmentarza
parafialnego się sprawdza, czy się nie sprawdza.
Przewodniczący KS – idźcie do proboszcza i poinformujcie go, że pójdziecie z tą sprawą do jego
zwierzchnika.
Mieszkaniec Biedruska – tu powinno być zawiadomienie do prokuratury o zdefraudowaniu 100 tys.
zł i dalej proboszcz robi to, co robił.

Radny R. Tasarz – proponuję Państwu porozmawiać z radnymi, którzy działają w radach
ekonomicznych swoich parafii i z pewnością coś podpowiedzą. Cmentarza komunalny nie jest jedynym
najlepszym rozwiązaniem. Trzeba zaczekać na nowego proboszcza.
Na tym posiedzenie Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska zakończono.
Ad. 5.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia KS z dnia 25.07.2017 roku: 4 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
udzielających schronienia osobom bezdomnym. Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania. Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
Pozostałe uchwały zostaną zaopiniowane przez Komisje Społeczną na posiedzeniu w dniu 30.08.2017
r.
Przewodniczący KS przestawił wniosek Sucholeskiego Zespołu Tańca Dworskiego CORONA FLORUM.
Wójta G. Wojtera przedstawił dotychczasowy wpływ Zespołu na promocję Gminy. Radni głosowali
sposób następujący nad wnioskiem: 3 głosy za, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Ad. 6.
Przewodniczący KS – byłem w Chludowie i widziałem zalaną bibliotekę. Przeglądy systemu
drenarskiego powinny być robione znacznie częściej niż w tym przypadku. Przy okazji zobaczyłem
remont Zespołu Szkół. Remont powala na nogi, a szczególnie zamontowane 100 paneli
fotowoltaicznych. Obawiam się, że nie zdążą z zakończeniem remontu na 1 września. Co się stało ze
specyfikacją na malowanie sal w szkole?
Wójt G. Wojtera – system drenarski przeczyszczono. Niestety jest on niewydolny przy tak wysokim
poziomie wód gruntowych. Remont szkoły, to faktycznie bardzo duża inwestycja. Klasy będziemy
malować rotacyjnie bez szkody dla uczniów i bez problemu związanego z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono godz. 19.00.
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