Protokół z posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 27.02.2018 r.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
Dyskusja nad „uchwałą reklamową”.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 - 4.
Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 27.02.2018 r. witając gości oraz członków Komisji.
Następnie Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
•

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta
Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy, na okres
do 30 lat, dotyczącej działki gruntu nr 869/5 z obrębu Suchy Las.

Radny K. Pilas – jest to kolejna kontrowersyjna uchwała. Handlu już nam nie
potrzeba. Moja bezskuteczna walka na ul. Zawilcowej skończyła się tym, że stoi tam
teraz stodoła. Składam wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w Suchym
Lesie w tym temacie.
Radny P. Tyrka poinformował radnych, że na Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju
Gospodarczego mówiono również o wycofaniu tego projektu uchwały z obrad
najbliższej sesji.
Radny R. Tasarz – mieszkańcy zbierają podpisy. Miał być tam plan miejscowy i do
tego dążymy.
Przewodnicząca KKiOŚ – problem niedrożnego systemu komunikacji pogłębi się
jeszcze bardziej.
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Radny K. Pilas – jak przyniosłem 250 podpisów dotyczących stacji, to mówiono mi,
że źle były zbierane. Chciałbym teraz wysłuchać obu stron na konsultacjach.
Radny R. Tasarz – życzylibyśmy sobie, żeby wyniki konsultacji były respektowane
przez Radę. Do tego należy podchodzić poważnie.
Przewodnicząca KKiOŚ – wynik konsultacji ma służyć planiście i ułatwić określenie
kierunku tworzenia planu.
Radny G. Rewers – ilość ludzi na zebraniach nie jest miernikiem. Na zebraniu może
być 30 osób, a podpisów można zebrać 1000.
Radny G. Tyrka – dlaczego tylko dwa osiedla mają brać udział w konsultacjach, a nie
cała Gmina?
Radny K. Pilas – bo nie dotyczy to np. Zielątkowa.
Radny G. Tyrka – dotyczy. Codziennie jeżdżę ul. Leśną i to mnie dotyczy. Pani
Ankiewicz była na posiedzeniu KF-BiRG i prosiła o wycofanie projektu uchwały.
Radny K. Pilas – Suchy Las sam będzie decydował, co chce mieć na swoim terenie.
Proszę nie dorabiać ideologii. Chcecie McDonald, proszę bardzo. Ja na ten temat nie
będę się wypowiadał. Plan miejscowy niczego nie gwarantuje. Wola mieszkańców jest
cenną uwagą.
Mieszkaniec Pan P. Weis – pozostawiam Państwu do oceny, dlaczego mieszkańcy
nie pojawiają się na zebraniach. Konsultacje, to dobry pomysł.
Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – przeciw 4 głosy, 1
osoba wstrzymała się od głosu.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w Suchym Lesie i w Suchym Lesie
-Wschód w sprawie zagospodarowania działek 870/5 i 869/5 – 3 głosy za, 2 osoby
wstrzymały się od głosu.
Ad. 6.
Przedstawienie projektu uchwały reklamowej.
Pan Koczorowski „Koczorowski Kancelaria Urbanistyczna” przedstawił w formie
prezentacji główne etapy tworzenia procedowanego dokumentu oraz założenia, które
mu przyświecają - stworzenie ładu reklamowego w gminie i zasad sytuowania reklam
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w przestrzeni. Jesteśmy na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi można
składać do 5 marca 2018 r.
Protokół nie odzwierciedla przebiegu dyskusji na temat kodeksu reklamowego. Proszę
poprawić.
Mieszkaniec Piotr Weis – nie zauważyłem oznaczenia dojazdu do firmy.
Z- ca Wójta M. Buliński – zabraniamy reklam w pasie drogowym. Są to informacje
poza pasem drogowym. Są one traktowane w kategorii reklamy.
Pani M. Ratajczak – zrobiliśmy dużą akcję informacyjną dla mieszkańców.
Radny K. Pilas – co z wyborami? Chciałbym na swoim plocie powiesić plakaty.
Z- ca Wójta M. Buliński – określa to ordynacja wyborcza. Gminy wskazują miejsca,
gdzie ogłoszenia wyborcze kandydatów mogą się pojawić. Płoty będą wyłączone z
reklam. Nie wiemy, czy wojewoda nie podważy uchwały. Okresy dostosowania, to 2 i
10 lat. W tym czasie wprowadzona zostanie uchwała o opłatach. Czas na uwagi do
projektu można składać do 05 marca br.
Radny R. Tasarz – duża część społeczeństwa zubożeje. Często udostępniali swój
teren na reklamę, a teraz nie będzie miała dochodu.
Prośba radnych do projektanta o sprawdzenie stref włączonych do projektu
uchwały (np. ul. Leśna w Zielątkowie). Wszyscy powinni być traktowani tak
samo.

Ad. 7.
Radny D. Matysiak – czy nastąpiły zmiany dotyczące rewitalizacji? Poza tym w szkole
w Biedrusku, która jest obiektem zabytkowym, drzwi wejściowe są w fatalnym stanie,
nie domykają się i mają potężne szczeliny. Remont był przeprowadzany 15 lat temu.
Podobno był wniosek o remont drzwi i nic się nie dzieje.
Radny K. Pilas – nie wyobrażam sobie, żebym jeździł z moją Komisją, a dyrektorzy
nie zgłaszają tak istotnych spraw. Dyrektorzy o tym nie mówią. Nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby to zgłosić.
Ad. 8 - 9.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

3

Sporządziła:
Justyna Krawczyk

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska
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