Protokół z XXI sesji Rady Gminy Suchy Las
25 sierpnia 2015 r. (czwartek), godz. 16:30
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park
Technologiczny – Północny Wschód w Złotnikach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo rejon ulicy Szkolnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym 95.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie
bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 2 lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania zarządzania niektórymi publicznymi drogami
powiatowymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2017-2021.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Suchy Las.
13. Podjęcie uchwały w sprawie programu „Karta dużej rodziny”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – dębie
szypułkowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej Złotkowo.
16. Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las w sprawie stanowiska wobec przedłożonego Radzie
Gminy Suchy Las oraz Wójtowi Gminy Suchy Las przez Pana Ryszarda Jakś „Listu intencyjnego”
z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Biedrusku stanowiącej działkę o nr
ewid. 13/8.
17. Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego założeń do
zmiany WPF Gminy Suchy Las na lata 2016-2029 w zakresie zadań oświatowych.
18. Sprawozdanie z prac Komisji Doraźnej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Korytowskiego.
20. Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las.
21. Informacje:
a/ Wójta Gminy,
b/ Przewodniczącego Rady Gminy,
c/ Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d/ Przewodniczących Komisji Rady.
22. Interpelacje i zapytania Radnych.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Zamknięcie sesji.
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach otworzyła XXI sesję Rady Gminy Suchy Las
w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godzinie 16:30, witając radnych oraz zgromadzone osoby.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Zanim rozpoczniemy sesję, zgodnie z materiałami, które Państwo
otrzymaliście, kilka miłych chwil. Mianowicie 27.07.br. nasz Wójt został odznaczony srebrnym medalem „Labor
omnia vincit”, wręczonym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Chciałabym złożyć gratulacje Panu
Wójtowi. Chciałabym dodać też, że medal ten jest wręczany za krzewienie pracy organicznej, za zasługi oraz za
poprawę jakości życia. Jest to niewątpliwie bardzo zaszczytne wyróżnienie dla Pana Wójta. Jest to srebrny
medal. Myślę, że wszyscy jesteśmy dumni z tego odznaczenia i traktujemy to też, jako wyróżnienie dla naszej
Gminy. Serdecznie gratuluję, Panie Wójcie.
Wójt G. Wojtera: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. To wyróżnienie i również te kwiaty traktuję, jako
motywację w drodze do uzyskania złotego medalu. Mam nadzieję, że w poprawianiu jakości życia wspólnie
będziemy się wspierali. Mam nadzieję, że ten fakt niedługo nastąpi i będziemy świętowali kolejne wspólne
sukcesy. Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Proszę Państwa, to nie koniec miłych chwil. Pozwolę sobie przeczytać
jeszcze jedno pismo – mianowicie jest to prośba „…o uhonorowanie podczas sesji firm, które na polu
zarządzania przez jakość osiągają wyróżniające rezultaty. Wielkopolski Instytut Jakości realizuje zadania Unii
Wielkopolan w tym organizuje programy Wielkopolskiej Jakości od 1993 r. i wyróżnia podmioty i osoby, które
angażują się we wdrażanie rozwiązań systemowych. W związku z tym jest prośba o wyróżnienie Urzędu Gminy
Suchy Las…” – tutaj myślę, że Urząd będzie reprezentował Pan Wójt, natomiast Certyfikat Jakości będzie
wręczał Prezydent Unii Wielkopolan Pan Paweł Leszek Klepka oraz Prezes Wielkopolskiego Instytutu Jakości
Pan Ryszard Ciesielski. Zapraszam serdecznie.
Prezes Wielkopolskiego Instytutu Jakości Pan Ryszard Ciesielski: Panie Wójcie gratuluję. Mam nadzieję,
że w przyszłym roku Gmina przystąpi do konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości, która w tym roku jest
przyznawana po raz osiemnasty. W dniu 12.09.br., w ramach Dni Pracy Organicznej, będziemy ją wręczać
laureatom XVIII edycji. Będziemy również wręczać po raz piąty Wawrzyny Pracy Organicznej. Jak Pani raczyła
wspomnieć, Praca Organiczna tu, w Wielkopolsce, jest bardzo znana, natomiast na terenie Polski niestety mniej.
Uważamy, że jako Unia Wielkopolan musimy to krzewić, pomagać i pokazywać. Gratuluję.
<Wręczenie Certyfikatu i gratulacje.>
Wójt G. Wojtera: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałem dodać, że to nie jest tylko wyróżnienie. Jest to
procedura przejścia przez audyt, pewną weryfikację, która związana jest z jakością świadczenia usług przez nasz
Urząd. Jest to nie tylko przyjemność, ale satysfakcja, że po raz kolejny odbieramy ten Certyfikat. Świadczy to
o tym, że jako Urząd, jako samorząd, sprawnie spełniamy swoje role. Dziękuję.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Następny Certyfikat jest przeznaczony dla Szkoły Podstawowej
im. Wojciech Bogusławskiego w Suchym Lesie. Certyfikat odbierze Pani Dyrektor Beata Radomska.
<Wręczenie certyfikatu i gratulacje.>
Prezydent Unii Wielkopolan Pan Paweł Leszek Klepka: Certyfikaty są przyznawane od 1994 r. zgodnie
z normami europejskimi – takie dążenia do modelu doskonałości. Także Szkoła dochodzi coraz bliżej do tej
doskonałości.
Prezes Wielkopolskiego Instytutu Jakości Pan Ryszard Ciesielski: Muszę powiedzieć, że nie wszyscy chcą
się poddać audytowi, a to nie jest nic groźnego. Chodzi o to, żeby pokazać te mocne i słabe strony i pomóc je
rozwiązać. My nie jesteśmy takimi cenzorami jak Urzędy Skarbowe, czy Najwyższa Izba Kontroli. My raczej
pomagamy przedsiębiorcom i nie tylko, bo również jednostkom samorządu. Na przykład trzy lata temu Urząd
Miasta Wałcz dostał Wielkopolską Nagrodę Jakości, mimo że nie jest z naszego Województwa.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie B. Radomska: Chciałam serdecznie
podziękować w imieniu całej naszej społeczności Panom Prezesom, Prezydentom naszego Stowarzyszenia.
Dzięki życzliwości Urzędu Gminy, w osobie Pana Wójta, po raz trzeci startowaliśmy właśnie w tym audycie.
Nie ukrywam, że przez ostatnie kilka lat zarządzanie tak dużą społecznością, jaką jest nasza placówka,
praktycznie zaczyna przypominać zarządzanie przedsiębiorstwem. Dopowiem, że w ciągu ostatnich trzech lat
stan osobowy dorosłych wzrósł o 50 %. Jest to w tej chwili prawie 100 osób, gdzie pracujemy, jak Państwo
doskonale wiecie, w dwóch budynkach. Jestem dyrektorem, który potrafi scedować wiele swoich „dawnych”
obowiązków dla zespołów – pracujemy zespołowo, są zespoły zadaniowe. Nie wiem, czy w Gminie jest w tej
chwili równie duży zakład „małego biznesu”, który by liczył tyle osób. Wiec jest to dla nas niezła satysfakcja,
że właśnie w zarządzaniu staramy się dotrzymać kroku tym zmianom, które prawo i obecna sytuacja na nas
wymusza. Dodam tylko, że nie jest to jedyny certyfikat, który nasza szkoła uzyskuje. W tym roku, po dwuletniej
naszej pracy – wszystkich nauczycieli i dzieci – uzyskaliśmy także certyfikat „Szkoła Przyjazna Aktywności
Fizycznej i Zdrowemu Żywieniu”. Również nie odpuszczamy sportowi – jesteśmy trzecią najbardziej
usportowioną szkołą w Powiecie Poznańskim, wśród szkół podstawowych. Jest to też praca całego zespołu
nauczycieli wychowania fizycznego. Jak mówiłam wcześniej – pracujemy zadaniowo, zespołowo. Audyt
wykazuje nam też mankamenty. Nie jest tak, że jesteśmy we wszystkim świetni, ale staramy się. Myślę,
że kolejny rok, kolejne wyróżnienie, pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze i sprostajemy oczekiwaniom
środowiska.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Proszę Państwa, to jeszcze nie koniec. Następnym Zakładem, który
otrzymuje Certyfikat jest Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las, reprezentowany dzisiaj przez Pana Prezesa
Edwarda Miśko. Zapraszam uprzejmie.
Prezes Zakładu Komunikacji Publicznej Suchy Las E. Miśko: Chciałbym serdecznie podziękować za
przyznanie po raz kolejny naszemu Zakładowi tego zaszczytnego Certyfikatu. Jest to podsumowanie dążenia do
doskonałości w jakości. Dziękuję bardzo.
Prezydent Unii Wielkopolan Pan Paweł Leszek Klepka: Szanowni Państwo, jako Unia Wielkopolan działamy
26 lat. Od pięciu lat organizujemy Dni Pracy Organicznej. Gala Dni Pracy Organicznej w tym roku odbędzie się
12.09. Zazwyczaj wszystko odbywa się w kwietniu i związane jest z powstaniem w 1841 r. Towarzystwa
Pomocy Naukowej dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Tę datę chcemy czcić i przypominać
wybitnych „organiczników”. W tym roku Gala poświęcona jest gen. Dezyderemu Chłapowskiemu. Dzień
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wcześniej organizujemy duże wydarzenie w gminach: Krzywiń, Kościan i Racot – w rejonach, skąd Pan
Generał, asystent Bonapartego, pochodził. 12.09.br. organizujemy całodniową imprezę w hotelu Bazar
w Poznaniu. Zaproszenie i informacje prześlemy na ręce Pani Przewodniczącej, by młodzież szkolna mogła
uczestniczyć w warsztatach organizowanych do południa, przypominających te wartości. O godzinie 17:30
składamy kwiaty pod pomnikiem Karola Marcinkowskiego, a od godz. 18:00 nastąpi wręczenie Wawrzynów
Pracy Organicznej. W tym roku jest przyznawanych sześć Wawrzynów. Jak co roku Wawrzyn Emilii
Szczanieckiej przyznawany jest wyłącznie kobietom. Tam mężczyzna nie ma prawa startować, a okazuje się,
że w świecie pracy organicznej jest wiele wybitnych wielkopolanek. Jak na razie zamykamy się tylko
w Wielkopolsce. Serdecznie Państwa zapraszam i dziękuję za dzisiejszą możliwość spotkania z Państwem.
Ad. 2.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach stwierdziła prawomocność obrad na podstawie listy obecności – 15 radnych
obecnych.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść uwagi do porządku sesji?
Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa, w nawiązaniu do dyskusji i ustaleń z posiedzenia KF-BiRG chciałbym
wnieść o wykreślenie z dzisiejszego porządku obrad punktu 4 i 5. Dotyczą one planowania przestrzennego.
Pierwszy z tych punktów to: „Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Park Technologiczny – Północny Wschód w Złotnikach”. Kolejny punkt to: „Podjęcie uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek
o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80”. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, czy powody wycofania tego
z porządku obrad to, proszę Państwa, w tym drugim przypadku trwa jeszcze dyskusja na temat zagwarantowania
w przyszłości – w oparciu o plan miejscowy, w rejonie ulicy Łagiewnickiej i Obornickiej – odpowiedniego
układu komunikacyjnego. Jesteśmy na etapie projektowo-uzgodnieniowym, więc chcielibyśmy to zintegrować
i przedstawić projekt tego planu w momencie, kiedy już będziemy mieli jasność, co do tego układu. Natomiast
jeżeli chodzi o ten plan „Park Technologiczny – Północny Wschód w Złotnikach” to jest to plan, który jest
bardzo kompatybilny z tym planem, o którym powiedziałem wcześniej. Można by rzec, że jeden nie istnieje bez
drugiego. One są osobno procedowane, ponieważ okres przystąpienia do opracowania tych planów był zupełnie
inny. Te plany szczęśliwie zbiegły się na jednej sesji, natomiast nie mogą być uchwalane, jako jeden dokument,
aczkolwiek nie powinny być uchwalane jeden bez drugiego. W związku z tym, po dyskusji, którą wspólnie
odbyliśmy na posiedzeniu Komisji, po ustaleniach, wnoszę o wykreślenie pkt. 4 i 5.
Dodatkowo chciałbym wnieść o wykreślenie punktu 17 z porządku obrad. Przedstawiliśmy Państwu pewne
propozycje w formie wariantowej, jeżeli chodzi o dwa obiekty oświatowe – przedszkole w Biedrusku oraz
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Złotnikach, z docelowym utworzeniem obwodu. Proszę Państwa, ilość tych
wariantów i brak szczegółowego przedyskutowania, ale również nieprocedowanie tego planu miejscowego, o
którym mówiłem – gdzie docelowo jest teren przeznaczony pod budynki oświatowe – powoduje, że mamy
więcej czasu, żeby dyskutować o tym, a środki na przedszkole w Biedrusku mamy zapewnione w budżecie.
Więc nie ma dzisiaj potrzeby, żeby na siłę rozwijać tę wielowątkową dyskusję. Lepiej to zrobić na posiedzeniu
Komisji.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zgłosić uwagę?
Radny W. Korytowski: Pani Przewodnicząca składam wniosek o wykreślenie z zaproponowanego porządku
dzisiejszej sesji pkt. 19. „Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha
Korytowskiego”. Wniosek swój argumentuję tym, że uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Doraźnej, było to
w dniu 6.05.br. Na tym posiedzeniu zostały mi przedstawione dokumenty. Wśród dokumentów był jeden, który
nie znalazł się w sprawozdaniu Komisji Doraźnej. Jest to dokument, według mnie, bardzo istotny i myślę,
że powinien znaleźć się w sprawozdaniu Komisji. Jest to faktura sprzedaży, wystawiona w dniu 30.04.2015 r.,
dotycząca dostawy flag narodowych do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie. Jest to o tyle
istotne, według mojej oceny, że przekazanie tych flag nastąpiło w formie darowizny. Czyli, według mojej oceny,
w sposób znaczący wpływa to na ocenę, przynajmniej moralną, całej tej sprawy. Tego dokumentu nie ma
w sprawozdaniu i proszę o to, żeby wykreślić na dzień dzisiejszy projekt tej uchwały i procedować to
w późniejszym czasie, jak wszyscy będą mogli zapoznać się z całą, kompletną dokumentacją, dotyczącą firmy
ARGOS i jednocześnie też mojej osoby.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie zauważyć, że przedmiotem działania
Komisji absolutnie nie były jakiekolwiek oceny moralne, czy etyczne, tylko zadaniem Komisji, które narzucił na
nas Wojewoda, było ustalenie tzw. stanu faktycznego. Uchwały, które wycofuje Pan Wójt, nie wymagają
przegłosowania, tak przegłosowania wymaga wniosek Pana radnego i proponuję, żebyśmy przystąpili do
głosowania.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach zarządziła głosowanie w sprawie uwzględnienia wniosku radnego
W. Korytowskiego o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego”, głosowano: sześć głosów za, osiem głosów przeciw. <15 radnych było obecnych.>
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Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Wniosek nie został uwzględniony.
Radny M. Jankowiak: Mam uwagę do porządku obrad – chciałbym prosić o wycofanie pkt. 20 „Przyjęcie
oświadczenia Rady Gminy Suchy Las”, dlatego że moją sprawą miała zająć się Komisja Doraźna,
a sprawa została przekazana do Wojewody. Chciałbym dowiedzieć się od Pana Przewodniczącego <Komisji
Doraźnej>, dlaczego takie oświadczenie zostało wystosowane?
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Jeśli chodzi o Pana wniosek, najpierw ten wniosek przegłosujemy,
natomiast dyskusja albo się odbędzie, albo nie – w zależności od tego, czy wniosek będzie przegłosowany na
„tak”, czy też na „nie”. Także czas na dyskusję i wyjaśnianie różnych kwestii każdy będzie jeszcze miał do
dyspozycji, natomiast to nie jest w tej chwili moment na dyskusję.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach zarządziła głosowanie w sprawie uwzględnienia wniosku radnego
M. Jankowiaka o wycofanie z porządku obrad oświadczenia Rady Gminy Suchy Las, głosowano: sześć głosów
za, osiem głosów przeciw. <15 radnych obecnych obecnych.>
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Wniosek nie został uwzględniony. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby
coś zgłosić?
Radny W. Korytowski: Wydaje mi się, że przy pierwszym głosowaniu była jakaś nieprawidłowość, 14 osób
głosowało, na sali jest 15 osób, czy może Pani to jeszcze raz sprawdzić?
Radny G. Łukszo: Ale Pan nie głosował.
Radny W. Korytowski: Ani się nie wstrzymałem od głosowania, bo nikt się o to nie pytał. Nie było takiego
pytania.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Założyłam, że Pan wyłączył się z głosowania. W takim razie powtarzamy
głosowanie.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach zarządziła ponowne głosowanie w sprawie uwzględnienia wniosku radnego
W. Korytowskiego o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego, głosowano: siedem głosów za, osiem głosów przeciw.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Pan radny się nie wyłączył. Pani Mecenas, czy Pan radny powinien się
wyłączyć w tej sprawie?
Radca Prawny K. Nowak: Moim zdaniem powinien Pan się wyłączyć w takiej sytuacji, ponieważ dotyczy to
Pana interesu prawnego.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Proszę Pana Wójta, bo chciał coś dodać.
Wójt G. Wojtera: Chciałem zauważyć, że Pan radny oczywiście nie musiał się wyłączyć z głosowania,
ponieważ był wnioskodawcą.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Oczywiście nie ma takiego przymusu, ale poprosiłam o opinię Panią
Mecenas, która jest odmiennego zdania. Jeszcze raz przegłosujemy wniosek radnego M. Jankowiaka.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach zarządziła ponowne głosowanie w sprawie uwzględnienia wniosku radnego
M. Jankowiaka o wycofanie z porządku obrad oświadczenia Rady Gminy Suchy Las, głosowano: siedem głosów
za, osiem głosów przeciw.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Tutaj Pan radny wziął udział w głosowaniu odrębnie niż poprzednio.
Czy Pan radny powinien się wyłączyć? Jakby zechciała Pani mecenas głośno powtórzyć wszystkim.
Radca Prawny K. Nowak: Moim zdaniem we wszystkich sprawach, które dotyczą interesu prawnego radnego,
radny powinien się wyłączyć.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Jak to wygląda w takim razie w kwestii proceduralnej?
Radca Prawny K. Nowak: Te uchwały uzyskały wymaganą liczbę głosów, natomiast może być zarzut, że są
nieważne.
Nowy porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo rejon ulicy Szkolnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym 95.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie
bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 2 lat.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania zarządzania niektórymi publicznymi drogami
powiatowymi.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2017-2021.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Suchy Las.
Podjęcie uchwały w sprawie programu „Karta dużej rodziny”.
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – dębie
szypułkowym.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej Złotkowo.
Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las w sprawie stanowiska wobec przedłożonego Radzie
Gminy Suchy Las oraz Wójtowi Gminy Suchy Las przez Pana Ryszarda Jakś „Listu intencyjnego” z
dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Biedrusku stanowiącej działkę o nr
ewid. 13/8.
Sprawozdanie z prac Komisji Doraźnej.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Korytowskiego.
Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las.
Informacje:
a/ Wójta Gminy,
b/ Przewodniczącego Rady Gminy,
c/ Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d/ Przewodniczących Komisji Rady.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie sesji.

Radny D. Matysiak: Chciałbym zabrać głos.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Czy chciałby Pan wnieść zmiany do porządku?
Radny D. Matysiak: Chciałbym się dopytać, co do zmian.
Radny J. Ankiewicz: To w danym punkcie. Proszę tak samo potraktować Pana radnego, jak radnego
W. Korytowskiego.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Rozmawiamy w tej chwili nad porządkiem, który będzie
przegłosowywany. Panie radny <D. Matysiak>, czy chce Pan wnieść wniosek o zmianę porządku obrad?
Radny D. Matysiak: Nie, chcę się zapytać – w związku z usunięciem pkt. 17 – czy będzie, jak wcześniej
uzgodniłem z Wójtem, krótka prezentacja, ponieważ pozwoliłem poprosić Panią Kierownik Przedszkola
w Biedrusku, aby przybyła na tę sesję. By mogła to zobaczyć – czy jest to zgodne z wcześniejszymi ustaleniami.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Jeśli chodzi o to pytanie Pana radnego, to taki punkt może być
w „interpelacjach i zapytaniach radnych”. Wtedy Pan Wójt może odpowiedzieć, czy podjąć decyzję
o zaprezentowaniu prezentacji, czy też nie. W tej chwili głosujemy stricte porządek sesji. Pani Mecenas,
czy musimy głosować za przyjęciem porządku obrad?
Radca Prawny K. Nowak: Tak, zawsze jest głosowany.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku
z wprowadzonymi przez Wójta Gminy zmianami, głosowano: siedem głosów za, osiem głów przeciw.

obrad

Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Nie został przyjęty porządek obrad. Co w takim razie Pani Mecenas?
Kończymy sesję?
Radca Prawny K. Nowak: Tak.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach zamknęła XXI sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu
25 sierpnia 2016 r., o godz. 17:05.
Sporządził:
Adrian Karwat

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las:
Małgorzata Salwa-Haibach
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