Protokół z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Suchy Las
z dnia 24 lipca 2017 r. (poniedziałek), godz. 8:00
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 maja 2017 r.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017 – 2029.
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej (projekt uchwały przekazany wraz z materiałami
na sesję czerwcową).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza II
(projekt uchwały przekazany wraz z materiałami na sesję czerwcową).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon Rowu Północnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – Cmentarz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych:
276/10 i 276/11 (projekt uchwały przekazany wraz z materiałami na sesję czerwcową).
10. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie sesji.
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa – Haibach otworzyła XXXIII sesję Rady Gminy
Suchy Las V kadencji w dniu 24 lipca 2017 r. o godzinie 8:00, witając Radnych oraz zgromadzone
osoby.
Ad. 2.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach stwierdziła prawomocność obrad na podstawie listy obecności
– 14 radnych obecnych (nieobecny Radny Z. Hącia).
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Czy macie Państwo jakieś uwagi do porządku obrad?
Radny D. Matysiak: Chciałbym zgłosić zdjęcie punktu 9, tj. projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach
na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/10 i 276/11. Uzasadniam to tym, że ten punkt
był już w materiałach na ostatniej sesji, ale tym punktem de facto ani Komisja, ani Radni się nie
zajmowali. Jest również informacja, że być może wniosek jaki był składany przez właściciela
nieruchomości ulegnie lekkim zmianom, ponieważ z informacji jakie uzyskałem wynika, że jest
wniosek na przeznaczenie na usługi i handel. Jednakże wnioskodawca zakłada jeszcze możliwość,
aby dopuścić tam tylko usługi gastronomiczne, na czym mu najbardziej obecnie zależy. W związku
z tym, chciałbym przesunąć ten projekt o jeden miesiąc, tak aby Komisja mogła zaprosić
wnioskodawcę na swoje posiedzenie, tak aby mógł przedstawić wszystkie swoje argumenty, ale
również, żeby Komisja mogła się odnieść do tego wniosku i zapoznać się z wszystkimi materiałami.
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Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa, faktycznie jest to po raz drugi przedkładany Radzie projekt
uchwały i ważnym jest, aby rozpocząć tę zmianę. Stacja ujęcia wody tam nie może być i trzeba to po
prostu zmienić. Ja jestem jednak za szerszą formułą, żeby były to ogólnie usługi, bo dzisiaj jest
propozycja gastronomii, ale za 5 lat to się zmieni. Nie wiedzę problemów, jeżeli wiem,
że wnioskodawca i zarazem obecny właściciel tego terenu kontaktował się z Panem Przewodniczącym
i jeżeli będzie to przesunięcie o miesiąc to nic się nie stanie. Jak najbardziej, jeżeli jest zaproszony
na Komisję, to można o tym rozmawiać, aczkolwiek jest to uchwała wywołująca więc precyzowanie
dzisiaj co powinno tam być również nie jest według mnie absolutnie niezbędne, ale jeżeli jest
możliwość spotkania to przesunięcie o miesiąc to nie jest problem.
Radny D. Matysiak: Wnioskodawca już ma daleko idące plany dla tego terenu; być może
to przesunięcie o jeden miesiąc umożliwi skrócenie całej procedury, ponieważ Radni też będą znali
wszystkie argumenty i będą mogli te argumenty także przedstawiać mieszkańcom, co później
być może będzie skutkować tym, że nie będzie tyle uwag do mpzp i dlatego też w tym kierunku
chciałbym pójść, żebyście Państwo zagłosowali o przesunięcie tego projektu uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie wniosku Radnego
D. Matysiaka odnośnie wycofania pkt. 9 z porządku sesji.
Głosowano: 8 głosów za, 1 przeciw, 5 głosów wstrzymujących się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała schodzi z porządku obrad.
Nowy porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 maja 2017 r.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017 – 2029.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej (projekt uchwały przekazany wraz z materiałami
na sesję czerwcową).
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza II
(projekt uchwały przekazany wraz z materiałami na sesję czerwcową).
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon Rowu Północnego.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – Cmentarz.
Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej 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.

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 maja 2017 r.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie, 14 głosów za.
Ad. 4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suchy Las na lata 2017 – 2029.
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Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa tak naprawdę ta sprawa była poniekąd przyczyną wystąpienia
do Pani Przewodniczącej Rady o szybsze zwołanie sesji, właśnie w tym tygodniu. Jest to związane
z prowadzeniem przez nas procedury, której celem było wyłonienie wykonawcy II etapu ścieżki
rowerowej Radojewo – Biedrusko. Wpłynęły dwie oferty, z których nie moglibyśmy skorzystać jako
zamawiający ze względu na to, że mamy w WPF zaplanowane zbyt małe środki. Oferty w naszej
ocenie są dobre, a przypomnę na realizację tego zadania skorzystamy ze środków z UE i dlatego
bardzo nam zależy na tym, żeby wykorzystać ten 30 – dniowy termin związania ofertą, który wynika
z ustawy o zamówieniach publicznych. Mając zapewnienie środków w WPF będziemy mogli wybrać
jedną z tych ofert i szybko podpisać umowę, jeszcze w tym tygodniu podpisać umowę, bo do piątku
mamy czas i rozpocząć realizację tego ważnego zadania. Aby tak się stało, niezbędna jest decyzja
Rady o podwyższeniu limitu wydatków.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2017 – 2029.
Głosowano: 14 głosów za, jednogłośnie.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XXXIII/370/17.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon
ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja nie wydawała co do tego projektu uchwały opinii,
ale było to omawiane na jednym z posiedzeń Komisji. Do projektu uchwały nie została złożona żadna
uwaga. Były jakieś delikatne uwagi, ale nie na tyle istotne żeby coś tutaj mogło stać naprzeciw,
aby głosować „za”.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Szkolnej, Nizinnej
i Kwiatowej.
Głosowano: 13 głosów za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XXXIII/371/17.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza II.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja nie wydawała co do tego punktu opinii, jednakże
omawialiśmy to na posiedzeniu Komisji i wiemy o co tutaj chodzi. Na posiedzeniu Komisji
był obecny jeden z właścicieli nieruchomości, od którego Gmina obecnie dzierżawi teren pod drogę
dojazdową do szkoły przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie, tym samym myślę, że Komisja zna to
zagadnienie.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza II.
Głosowano: 14 głosów za, jednogłośnie.
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Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XXXIII/372/17.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Biedrusko - rejon Rowu Północnego.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja tego punktu również nie opiniowała,
ale zajmowała się tym puntem już wcześniej, gdyż projekt uchwały dotyczący sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu już pojawił się wcześniej, z tym
że na Komisji pojawiły się sugestie, aby rozdzielić samą działkę cmentarza, od całości tego terenu,
co jak widzimy w kolejnym punkcie się stało, a także dołożyć teren pod przyszłą przystań kajakową
do innego planu, co także stało się faktem. I w takim razie myślę, że powinniśmy zagłosować „za”.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko
- rejon Rowu Północnego.
Głosowano: 14 głosów za, jednogłośnie.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XXXIII/373/17.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Biedrusko – Cmentarz.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja nie zajmowała się tym punktem, ale tak jak już
wspominałem wcześniej było to omówione podczas jednego z posiedzeń Komisji, gdzie był
omawiany projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla większego obszaru. Tutaj padł wniosek o zmniejszenie tego
terenu tylko i wyłącznie do cmentarza, aby przyspieszyć tę całą procedurę.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko
– Cmentarz.
Głosowano: 14 głosów za, jednogłośnie.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XXXIII/374/17.
Ad. 9.
Informacje:
a/ Wójta Gminy
Zastępca Wójta M. Buliński: Informacje dotyczące inwestycji i zamówień publicznych. Kilka
inwestycji finiszuje albo się zakończyło.




Finiszuje przebudowa ul. Kubackiego.
Trwają prace w rejonie ul. Sprzecznej. Zakończyły się prace przy kanalizacji sanitarnej w tej ulicy,
a aktualnie budowana jest kanalizacja deszczowa i rozpoczęły się roboty drogowe.
Zakończyła się i jest przed odbiorem budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Meteorytowej
do ul. Leśnej.
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Kończą się prace na poznańskim odcinku ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko, I etap
od Radojewa do Łysego Młyna.
Przy budowie przedszkola w Biedrusku został złożony wniosek o pozwolenie na budowę wraz
z projektem wykonawczym.
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tysiąclecia, kanalizacja została odebrana
i przekazana do AQUANET-u i w tej chwili jest już możliwość zrzutu ścieków o czym
poinformowaliśmy mieszkańców. Kontynuowane są prace związane z przepięciem przyłączy
wodociągowych i prace drogowe, w sierpniu zostanie ułożona masa asfaltowa.
Podpisana została umowa na kolejny etap prac kanalizacyjnych w Golęczewie, czyli
ul. Dworcową.
Zielątkowo – budowa kanalizacji wraz z pełną infrastrukturą, wykonawcą jest firma Ata
– Technika, obecnie trwają się prace projektowe dla I etapu realizacji, tj. dla ul. Dworcowej
w Chludowie, odcinek od K11 do Zielątkowa, aktualnie trwa procedura uzyskiwania uzgodnień
i pozwoleń.
Złotniki – budowa ulic w Złotnikach II etap, realizowany jest odcinek od ul. Łagiewnickiej
do ul. Jałowcowej, pozostaje do wykonania przejście pomiędzy ul. Kwiatową oraz montaż
oświetlenia.
Złotniki – budowa węzła przesiadkowego, trwają prace projektowe i uzgodnienia oraz zakończyły
się prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Pawłowickiej i Dworcowej
i aktualnie trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Pawłowickiej
oraz rozpoczęły się prace związane z budową ciągu pieszo – rowerowego w ul. Łagiewnickiej.
Złotniki – trwa przetarg na ul. Dworcową, czyli kolejny etap związany z kanalizacją.
Golęczewo – sieć wodociągowa, ul. Pszenna, ul. Rolna i ul. Wiśniowa, zakończone są prace
na ul. Wiśniowej i trwają odbiory, w lipcu rozpoczną się prace przy budowie wodociągu
w ul. Rolnej i Pszennej.
Dokumentacje projektowe:
Szkoła Golęczewo – uzyskano pozwolenie na budowę.
Dworzec Golęczewo – trwa postępowanie o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Dworzec Złotniki – wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę będzie złożony w przyszłym
tygodniu.

Informacje odnośnie przetargów:
 Przetarg „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy
środowiska naturalnego”, przetarg został rozstrzygnięty i jest przekazany plac budowy, przetarg
wygrało konsorcjum firm Jack – Bud i Pekabud Market za kwotę 3 070 000 zł. Tutaj pozyskaliśmy
85% dotacji.
 Budowa ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko, dzisiejsza uchwała pozwoli na ostateczne
rozstrzygnięcie przetargu i praktycznie rozpoczęcie II etapu tej inwestycji.
 Przetarg „Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa,
Cicha”, przetarg ten został unieważniony ze względu na brak wystarczających środków
pozwalających na rozstrzygnięcie tego postępowania.
 Realizacja węzłów przesiadkowych w Golęczewie i w Chludowie; tutaj postępowanie jest
w przygotowaniu i chcemy w najbliższym czasie ogłaszać przetarg. Ten przetarg związany jest
z pozyskanymi środkami z ZIT-u.
 Budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic
Truskawkowej i Jeżynowej z oświetleniem - przetarg został ogłoszony i planowane otwarcie
przetargu 2.08.2017 r.
 Zakup wyposażenia informatycznego dla Urzędu Gminy – przetarg został ogłoszony i planowane
otwarcie przetargu 28.07.2017 r.
 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chludowo – przetarg został ogłoszony i planowane
otwarcie przetargu 17.08.2017 r.
 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami Golęczewo i Zielątkowo, rejon ul. Dworcowej,
Tysiąclecia i Lipowej, przetarg został rozstrzygnięty, umowa została podpisana 20.07.2017 r.,
przetarg wygrało konsorcjum firm Kaja Sp. z o.o. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg „Roman
Dyba” z Poznania na kwotę 3 429 000 zł.
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b/ Przewodniczącej Rady Gminy
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach poinformowała o następujących sprawach:
 Firma Barter przysłała do Rady pismo – ofertę ws. propozycji rozwiązań energetycznych opartych
o skroplony gaz ziemny zwany LNG, całość pisma do zapoznania się w Biurze Rady.
 Wpłynęła skarga, która dotyczy zalania garażu przez wodę deszczową w trakcie burzy w dniu
30.05.2017 r. Państwo już raz skargę składali i są niezadowoleni z rozwiązania i piszą: „(…) mając
na uwadze brak odpowiedniej reakcji, tzn. brak informacji o podjęciu odpowiednich działań przez
Wójt Gminy w celu zapobieżenia ponownym zalaniom mojego garażu, czyli braku reakcji organu
gminy odpowiedzialnego za prawidłowe utrzymanie drogi na ul. Kubackiego w Suchym Lesie
zgłaszam skargę do Rady Gminy jako organu nadzorczego dla Gminy Suchy Las”. Skargę
przekazuję Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia.
 Wpłynęło na początku lipca br. pismo ws. utraty wartości nieruchomości – działki nr 46/8
w Złotkowie i państwo wnoszą o odszkodowanie, jest to pismo do Wójta Gminy i do wiadomości
Rady, całość pisma do zapoznania się w Biurze Rady. Przytoczę fragment: „(…) w związku
z pobudowaniem drogi dojazdowej 4 KDD zgodnie z mpzp oraz postawieniem bramy wjazdowej
na ww. działce przy centralnej części mojego budynku mieszkalnego w Złotkowie, proszę
o wypłacenie należności z tytułu utraty wartości nieruchomości”.
 Informacja od Wojewody Wielkopolskiego – odpowiedź na skargę pp. Grewling na Radę Gminy,
skarga została uznana za bezzasadną.
 Informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, jest tutaj według właściwości spis
postępowań administracyjnych RIO, całość pisma do zapoznania się w Biurze Rady.
 Regionalna Izba Obrachunkowa informuje Radę o stwierdzeniu nieważności uchwały
pn. „Modernizacja ul. Sasankowej w Suchym Lesie, gm. Suchy Las – kanalizacja deszczowa”
z powodu naruszenia prawa wskazanego w uzasadnieniu. Jest to obszerne uzasadnienie i wynika
z niego, że jeżeli środki zostały przesunięte do tzw. rezerwy finansowej, to nie można w takiej
sprawie występować o kredyt.
Wójt G. Wojtera: Ta sprawa jest w tej chwili wyjaśniana i do piątku miała być przedstawiona
dodatkowa opinia przez RIO. Wiem, że taka opinia wpłynęła, ale Pani Skarbnik ze względu na urlop
poprosiła panią prowadzoną sprawę o przesunięcie, a więc myślę, że to pojawi się na kolejnej sesji
jako poprawka.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Następne informacje:











Informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej o wszczęciu postępowania i wyznaczeniu terminu
dotyczącego ww. sprawy, o której przed chwilą rozmawialiśmy.
Informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie uchwały z 25.05.2017 r. w sprawie
zmiany w WPF, gdzie również wskazuje się, że została ona podjęta z naruszeniem przepisów
powołanych w treści uzasadnienia, uznaje się że naruszenie prawa ma charakter nieistotny.
Dla zainteresowanych do zapoznania się w Biurze Rady.
Wpłynął wniosek 13.06.2017 r. od Pana Wójta o zwołanie sesji Rady Gminy w lipcu wraz
z uzasadnieniem.
Pismo firmy „Sentra” dotyczące uchwały nr V/41/2015 Rady Gminy Suchy Las z 31.03.2015 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ul. Diamentowej. Jest to prośba o możliwość zaprezentowania koncepcji obsługi
komunikacyjnej nieruchomości objętej planem, przekazuję do Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego.
Pismo z Zespołu Szkół w Chludowie im. O. Żelazka i od stowarzyszenia przyjaciół szkoły
„Edukacja dla Golęczewa”, w którym jest informacja, że nie stwierdzono żadnych kwestii
spornych jeżeli chodzi o współprace z Panem Dyrektorem.
Pismo z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, w którym jest prośba o przesłanie
protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Suchy Las z 25.05.2017 r.
Uwagi prawne przygotowane przez Pana Mecenasa dotyczące pisma Wójta Gminy z dnia
20.06.2017 r., chodzi tutaj o protokół Komisji Rewizyjnej i pismo zostało przekazane do tej
Komisji.
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Informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej, że w sprawie uchwały z 22.06.2017 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Suchy Las również zostało wszczęte postępowanie
z powodu naruszenia przepisów i tutaj termin wyznaczony był na 19.07.2017 r.

c/ Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
Radny G. Łukszo: Od ostatniej sesji nie mieliśmy żadnego spotkania.
d/ Przewodniczących Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas: Komisja Społeczna miała spotkania na koniec
czerwca dlatego nie mogliśmy o tym powiedzieć na ostatniej sesji. Odbyły się dwa posiedzenia, jedno
w OPS, a drugie posiedzenie to spotkanie z Dyrektorem CKiBP i o tych spotkaniach powiem
na sierpniowej sesji, gdyż dzisiaj chorobowo jestem niedysponowany, ale powiem o jednej bardzo
istotnej sprawie. Spotkaliśmy się na jednym z tych posiedzeń z grupą protestacyjną z Biedruska
w sprawie cmentarza i jest takie wspólne postanowienie o zorganizowaniu wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalnej i Komisji Społecznej i wówczas zaprosimy wszystkie strony, które chcą wziąć
udział w dyskusji i chcemy wypracować jedno stanowisko. To spotkanie planujemy na koniec sierpnia
2017 r. Dziękuję.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Pozostałe Komisje w tym czasie od ostatniej sesji nie miały
posiedzeń i w związku z tym, nie będę prosić o przedstawienie ich przewodniczących informacji.
Ad. 10.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Pan Radny D. Matysiak otrzymał odpowiedź na swoją
interpelację, Radny G. Łukszo otrzymał odpowiedź na swoją interpelację, Pan Radny M. Przybylski
zwrócił się do Wójta Gminy z interpelacją i również otrzymał odpowiedź. Pan Radny W. Majewski
także otrzymał odpowiedź na swoją interpelację. Radny M. Przybylski na swoją interpelacji odnośnie
budynku dworca także otrzymał odpowiedź. Radny W. Majewski w związku z zapytaniem
dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego również otrzymał odpowiedź.
Radny D. Matysiak: Chciałbym zapytać Radnego K. Pilasa dlaczego użył tutaj sformułowania
„komitet protestacyjny”?
Radny K. Pilas: Nie mówiłem komitet, tylko grupa, bo 3 osoby to jest już grupa. Ci ludzie po prostu
protestują.
Radny D. Matysiak: W sprawie czego?
Radny K. Pilas: Cmentarza. Jak będzie to spotkanie, to wówczas wszystko będzie Państwo wiedzieć,
ale w tej chwili nie będę na ten temat opowiadał.
Radny G. Łukszo: Ja mam pytanie odnośnie I etapu budowy ścieżki rowerowej. Nie wiem czy któryś
z Panów Wójtów miał okazję czy sposobność, aby zobaczyć jak ten etap wygląda lub czy wizytował
plac budowy dlatego, że pomiędzy nieszczęsnymi barierami czerwonymi po lewej stronie jadąc
w stronę Biedruska, a barierami energochłonnymi od drogi rodzi się dość niebezpieczna sytuacja.
W tym sensie, że te barierki, które są od drogi są zakończone dość ostrymi elementami, a są to rzeczy,
na które uwagę zwracają mieszkańcy i ja sam byłem osobiście to zobaczyć. Powiem szczerze, że nie
chciałbym, żeby moje dziecko lub kogokolwiek innego dziecko wjechało w tę barierę, bo grozi
to dość poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Te elementy są naprawdę ostre, a wiadomo, że rowerem
nie jeździ się 3 km/h, tylko trochę szybciej. Pytanie: czy coś Panowie zamierzacie z tym zrobić?
Właściwie budujemy coś, co ma służyć przez lata, a może się to skończyć tak, że będzie to ścieżka,
która jest pół ścieżką, bo trzeba będzie uważać, żeby sobie na niej krzywdy nie zrobić, bo chyba
nie o to chodzi. Proszę o ustosunkowanie się do tego. Dziękuję.
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Zastępca Wójta M. Buliński: Na tydzień nie budujemy tej ścieżki tylko na lata, ścieżka nie jest
zakończona i nie jest odebrana i na pewno będzie wszystko właściwie zabezpieczone i będzie
to służyło nie tylko tym co jeżdżą 3 km/h, ale i tym co trochę szybciej.
Radna A. Targońska: Czy sprawa stałego zalewania okolic stawu w Złotnikach Wsi będzie jakoś
rozwiązana i jakiekolwiek działania toczą się w tej sprawie?
Sołtys Złotnik Wsi E. Korek: Ja zgłaszałam kilkakrotnie tę sprawę p. W. Orczewskiemu i ciągle
słyszę tę samą odpowiedź, że pojedzie i zobaczy. Sytuację z wczoraj i z soboty kiedy były ulewne
deszcze to też przekazałam p. Orczewskiemu filmy i zdjęcia, gdzie widać, że ludzie w ogóle nie mają
dojścia do garaży, bo wszystko jest zalane. Został zlikwidowany odpływ do stawu podczas
rekultywacji tego stawu i mamy tam ogromny problem. Prosiłabym o interwencję i odbudowę
tego odpływu. Dziękuję.
Wójt G. Wojtera: Czyli został zlikwidowany odpływ, który wcześniej istniał.
Sołtys Złotnik Wsi E. Korek: Tak.
Zastępca Wójta M. Buliński: Poznański Związek Spółek Wodnych ma tę kwestię przekazaną
i oczywiście sprawdzę tę sprawę, ale tam jest również problem z wodą od strony bloków.
Sołtys Złotnik Wsi E. Korek: Woda nie ma żadnego odpływu i dlatego się zbiera na okolicznych
drogach przy stawie i ta woda zniszczyła nam skarpy i zejście do stawu, są wymyte bruzdy, a skarpy
siadają, bo woda leci nie tędy gdzie powinna. Woda stoi również pod wiatą, gdzie są stoły i ławki i za
chwile będą one do wymiany, bo to ciągle stoi we wodzie. Nieciekawie to wygląda i dlatego proszę
o interwencję.
Radna A. Targońska: Panowie Wójtowie dopiero pierwszy raz słyszą o tym problemie, tak?
Zastępca Wójta M. Buliński: Nie, ja właśnie powiedziałem, że Poznański Związek Spółek Wodnych
zajmuje się tą sprawą.
Wójt G. Wojtera: Ja pierwszy raz.
Radny G. Łukszo: Ja chciałbym się zapytać a propos wykaszania terenów na terenie Biedruska.
Interesuje mnie przede wszystkim kwestia tego czy Gmina jakby porzuca swoje mienie, bo dość
dramatyczna sytuacja była na działkach gminnych. Po licznych interwencjach Państwo część
wykosiliście, później drugą część, a w między czasie wykosiliście jeszcze działkę, która nie należy
do Gminy. Chciałbym się zapytać, czy to takie trudne, aby referat, który jest odpowiedzialny za to
zadanie właściwie wiedział, które są jego działki, a które nie są? Podczas rozmowy z pracownikami
można było odnieść wrażenie, że do końca jakby nie wiedzą, gdzie przebiegają granice działek i które
to są działki gminne. A to nie jest zadanie Radnego czy mieszkańca, żeby wskazywać gminnemu
urzędnikowi, które działki są gminne i które należy wykaszać. Tutaj raczej Państwo powinniście
wychodzić z inicjatywą i pilnować tego terenu, aby był wykoszony i by nie stanowił niechlubnej
wizytówki dla Biedruska, położonego chociaż by w centrum tej miejscowości i straszył mieszkańców
tym, co tam się znajduje. Proszę o ustosunkowanie się do tego.
Zastępca Wójta M. Buliński: Rozumiem, że przestał już straszyć ten teren.
Radny G. Łukszo: Nie, straszy cały czas.
Zastępca Wójta M. Buliński: Ja wiem, że jest wykoszone i tutaj jak najbardziej dziękuję, że Pan
się zaangażował i zgłosił ten problem, a ten problem był szeroko Panu wyjaśniany wielokrotnie
mejlowo, bo widziałem te mejle. Rozumiem, że teren został wykoszony i będzie oczywiście dalej
koszony. Coś nie zostało wykoszone?
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Radny G. Łukszo: Tak.
Zastępca Wójta M. Buliński: W którym miejscu zostało coś nie wykoszone?
Radny W. Majewski: W Biedrusku.
Zastępca Wójta M. Buliński: Acha w Biedrusku.
Radny D. Matysiak: Czytając jedną z odpowiedzi na interpelację, że podobno tereny mają być
sprawdzone i wykoszone. Taki stan rzeczy nie jest z wczoraj czy przedwczoraj, tylko praktycznie
z paru tygodni. Chyba jako jedyna miejscowość z terenu Gminy Suchy Las stworzyliśmy program
„raport komunalny” chyba w zeszłym roku, gdzie wskazywaliśmy na miejsca, które nie są wykaszane,
a które naszym zdaniem powinni być wykaszane i co tam się powinno dziać i kiedy. Od kiedy
jesteśmy Radnymi zmienił się Zarząd Osiedla Biedrusko i ciągle są ponawiane prośby, mejle i z tym
się nic nie dzieje. Po kilku mejlach jest coś zrobione, ale to jest na zasadzie „gdzieś wykosimy, bo być
może ten jest nasz teren, a może nie, zrobimy coś i może się w końcu odczepią”. Tak nie może być.
Jeśli jest dana działka, to ona jest od tego miejsca do tego miejsca i powinno to być wykaszane. Jeżeli
urzędnicy nie potrafią nawet sprawdzić czy zlecone zadanie zostało wykonane to nie wiem, bo na tej
zasadzie to się odbywa. Dziękuję.
Radny K. Pilas: Powrócę jeszcze do tematu cmentarza, chociaż ciężko mi się mówi. Spotkaliśmy się
z grupą 3 osób z Biedruska i ta grupa ludzi miała ze sobą podpisy 200 mieszkańców z Biedruska i to
już jest spora liczba i ci ludzie kwestionują funkcjonowanie cmentarza, mają pretensję do swojego
proboszcza i mają pretensję do Gminy. Przez rok czasu próbują kogoś znaleźć, kto z nimi
porozmawia. Komisja Społeczna przyjęła tych ludzi i rozmawialiśmy i postanowiliśmy, że spotkamy
się wspólnie z Komisją Komunalną, zaprosimy wszystkie strony i będziemy wspólnie rozmawiać,
żeby wypracować w tej sprawie konsensus.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Ja chciałabym zadać pytanie i prosiłabym o doprecyzowanie
Pana Wójta M. Bulińskiego, bo Pan podał informację o przetargu w Złotnikach, że ten przetarg
nie został rozstrzygnięty z powodu braku środków, czy dobrze zrozumiałam?
Zastępca Wójta M. Buliński: Tak.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Wydaje mi się, że to jest podobna analogia jak ze ścieżką
rowerową Radojewo – Biedrusko, gdzie też zabrakło środków. A o jakiej kwocie mówimy?
Zastępca Wójta M. Buliński: Około 1 800 000 zł.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Czyli przetarg został niedoszacowany, tak to należy rozumieć?
Zastępca Wójta M. Buliński: Kwota zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca na to żeby
rozstrzygnąć ten przetarg, więc krótko mówiąc będziemy przetarg ogłaszać na nowo i chcemy
go rozstrzygać przed sesją sierpniową i zobaczymy czy to jest jakaś stała tendencja, teraz startowały
tylko trzy firmy, liczmy, że następnym razem zainteresowanie będzie większe w drugim półroczu
kiedy ten rynek znów jest bardziej poszukujący zamówień i być może się to rozstrzygnie w inny
sposób. Jeżeli trzeba będzie pomyśleć o zwiększeniu środków finansowych, to wówczas do Państwa
na tej sesji sierpniowej będziemy występować, żeby skutecznie ten przetarg rozstrzygnąć.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: To jak to jest możliwe, że występuje aż tak ogromna
dysproporcja, bo te 70 000 zł to jeszcze rozumiem, ale przeszło 1 000 000 zł.
Wójt G. Wojtera: Na pewno Pani Przewodnicząca wie o tym, jak była różnica pomiędzy ceną
najniższą a ceną najwyższą w tym przetargu?
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Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Ja nic nie wiem o tym przetargu i dlatego zapytałam.
Wójt G. Wojtera: To ja Pani powiem, że 6 000 000 zł pomiędzy najniższą a najwyższą ceną i z tego
wynika, że inżynierowie którzy tworzyli kosztorys dla jednej firmy i dla drugiej popełnili błąd i któryś
z nich powinien np. stracić uprawnienia. Pani powiedziała, że źle został oszacowany przetarg.
Szacunek był na etapie przed dokumentacją projektową i nie mieliśmy kosztorysu inwestorskiego.
Planowaliśmy zadanie w WPF na 3 lata, nie robiliśmy go w oparciu o dokumentację tylko o założenia
rynkowe, ponieważ często się tak robi i tak się złożyło, że w tej chwili na rynku są ceny realne, czyli
ceny zbliżone do wartości kosztorysowej. Jeszcze pół roku temu mieliśmy taką sytuację, że było
to 70% wartości kosztorysowej. Przedszkole w Biedrusku pokazuje jak bardzo się te tendencję
zmieniały, bo tam różnica dwóch miesięcy pokazała, że możliwość uzyskania niższej kwoty
niż ostatecznie została przedstawiona w ofertach, a zakładana przez nas, okazała się niemożliwa
do uzyskania. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest to tendencja rynkowa, która być może się pogłębi,
ale może się też ten rynek uspokoić. Dzisiaj są firmy, które mają portfel zamówień wypełniony i dają
bardzo wysokie ceny. My zakładamy, że cena, która została przyjęta jest realna i to ta cena najniższa.
Mamy pewne wątpliwości i o tym rozmawialiśmy z Panem Radnym ze Złotnik, natomiast to nie
oznacza, że nasze założenie i dokumentacja zostały błędnie przygotowane, absolutnie nie. Mamy
nadzieję, że zweryfikuje to, to drugie postępowanie.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Dziękuję bardzo. Chciałabym jeszcze nawiązać do informacji
Pana Wójta M. Bulińskiego odnośnie inwestycji. Chciałam tylko uzupełnić, że trwa budowa chodnika
na os. Grzybowym przy ul. Jaskółczej, natomiast trwa budowa części tego chodnika. Czy to oznacza,
że ta druga część z drugiej strony ulicy nie będzie budowana, czy też chodnik będzie budowany po tej
samej stronie i kiedy?
Wójt G. Wojtera: Chodnik budowany jest po jednej stronie.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Chodnik budowany jest jak się wyjeżdża z ul. Maślakowej
w prawo. A druga część będzie po tej samej stronie w kierunku ul. Muchomorowej, tak?
Wójt G. Wojtera: Taki jest projekt.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: A kiedy nastąpi budowa tej drugiej części.
Wójt G. Wojtera: W kolejnym etapie, obecnie wykonawcą jest nasza spółka i rozpoczęła budowę
od ul. Maślakowej do ul. Sosnowej. Jak zakończą ten etap, to przejdą na drugą stronę.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Kiedy rozpoczną się prace wykończeniowe przy pl. Sokoła?
Chodzi o dokończenie budowy ulic przy pl. Sokoła, bo już mamy lipiec? Mamy takie zadanie
budżetowe, projektowanie i budowa, mamy całość.
Zastępca Wójta M. Buliński: W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania, po projekcie
oczywiście będziemy realizować inwestycję.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Mamy to zadanie wpisane na ten rok i rozumiem, że w tym
roku?
Zastępca Wójta M. Buliński: Najpierw musimy mieć projekt, a potem możemy myśleć o realizacji
inwestycji.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: No tak, ale zadanie jest wyraźnie sprecyzowane – projekt
i budowa.
Wójt G. Wojtera: Po projekcie zorganizujemy przetarg i będziemy budowali.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Ale czy w tym roku?
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Wójt G. Wojtera: Być może przerzucimy to zadanie do wydatków niewygasających.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: A dlaczego?
Wójt G. Wojtera: Jeżeli nie zdążymy.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: A dlaczego mielibyśmy nie zdążyć skoro zaplanowaliśmy
o czasie w budżecie na jesieni 2016 r.
Wójt G. Wojtera: Będziemy się starali, ale być może jeżeli będzie taka sytuacja to wystąpimy
do Państwa o przerzucenie do wydatków niewygasających, ale być może skończymy.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Bardzo bym serdecznie prosiła żeby udało się jednak całość
tych prac zakończyć i jeszcze pytanie do Pana Wójta G. Wojtery. Czy Pan Wójt przystąpił
do negocjacji i rozmów z firmą Vastbouw odnośnie oferty, którą ta firma złożyła?
Wójt G. Wojtera: Przed chwilą Pani Przewodnicząca raczyła zwrócić uwagę na konieczność
realizacji zapisów budżetowych, a chciałbym zapytać ile w budżecie mamy na zakup od firmy
Vastbouw za 1 500 000 zł działki?
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Ja pytam tylko.
Wójt G. Wojtera: Nie, nie przystąpię do negocjacji. Będę utrzymywał kontakt z firma Vastbouw,
co jest z resztą konsekwencją tych rozmów i bardziej jest to moim zdaniem zaproszenie do dyskusji
na temat budżetu na 2018 r. niż przystąpienie do negocjacji w sprawie zakupu, ponieważ nie mamy
nawet złotówki na ten cel.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie a całość budowy II etapu w Złotnikach na jaką kwotę
jest przewidziana?
Wójt G. Wojtera: Bodajże 7 500 000 zł rozłożone na 3 lata.
Radny M. Przybylski: 7 200 000 zł.
Wójt G. Wojtera: Tak, 7 200 000 zł.
Radny D. Matysiak: I to zadanie miałoby być realizowane 3 lata?
Wójt G. Wojtera: Finansowane przez 3 lata.
Radny D. Matysiak: Zabrakło jakby 1/3 kwoty, to jest sporo. Chciałbym się zapytać co do barier
energochłonnych przy budowie ścieżki rowerowej Radojewo – Łysy Młyn. Zwracamy uwagę
już na tym etapie, aby przy odbiorze czy nawet jeszcze przed odbiorem przejechać się tam i zobaczyć
jak to wygląda i być może zlecić jakieś dodatkowe prace, aby ta ścieżka była w 100% bezpieczna,
a nie było tak, że dopiero po odbiorze być może ktoś się zainteresuje. „No można by było coś tam
zrobić, ale za późno, bo jest nowa ścieżka, a są gwarancje, itd. i nie możemy ingerować”. Warto
byłoby się tam przejechać i zobaczyć te bariery energochłonne ponieważ już się pojawiają wpisy
na portalach społecznościowych, że jest naprawdę niebezpiecznie.
Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa gdyby to była droga gminna i to ode mnie zależało, to tych barier
byłoby o połowę mniej. Chciałbym przypomnieć, że pierwotnie, na podstawie wytycznych z Zarządu
Dróg Powiatowych było ich dwa razy więcej. Pamiętacie, że ta ścieżka cała była w barierkach
przy pierwszym projekcie. To jest związane bardziej z warunkami technicznymi, które chciał ZDP
zrealizować, ale informacje dotyczące tych ostrych łączy czy śrub, które są mocowane zwłaszcza przy
barierach sprężystych od strony wewnętrznej, to po prostu przekażemy wykonawcy i zwrócimy na to
uwagę przy odbiorze tego.
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Radny D. Matysiak: Tam nie chodzi o śruby tylko o zakończenia, które są. Jest słupek i do tego
jest przykręcona bariera energochłonna i jak kończy się ten słupek, to jest metal i ostre krawędzie.
Ad. 10.
Wolne głosy i wnioski.
Sołtys Wsi Golęczewo P. Majkowski: Pytanie do Pana Wójta M. Bulińskiego. Czy dotarły do Pana
sygnały o zalewaniu ul. Działkowej, przy fragmencie od ul. Tysiąclecia?
Zastępca Wójta M. Buliński: Nie.
Sołtys Wsi Golęczewo P. Majkowski: Ja rozmawiałem kilkakrotnie z wykonawcą – WUPRINŻ-em
i z p. W. Frankowską z Urzędu Gminy, bo chodzi o to, że przy opadach nawalnych tworzy
się olbrzymia kałuża wody i ta woda nie ma ujścia. Ulica Tysiąclecia jest wyższa, a spadek
ul. Działkowej jest niższy i to tragikomicznie wygląda jak mieszkańcy przechodzą trzymając
się ogrodzenia, z drugiej strony jest działka prywatna z zaniżonym garażem i tam woda wpływa,
a budynek częściowo nie jest zamieszkały. Chodzi o to, żeby powiększyć zakres zadań wykonawcy
o jakąś studzienkę lub odprowadzenie do kanalizacji burzowej, bo tam nie ma długiego odcinka.
Chciałbym żeby zadziałać w tej sprawie i to jeszcze przed odbiorem, bo ta piwnica będzie ciągle
zalewana.
Zastępca Wójta M. Buliński: Zanotowałem, będę rozmawiał z p. W. Frankowską.
Radna Powiatu Poznańskiego E. Kuleczka – Drausowska: Ja mam trzy sprawy. Jedna sprawa
jest trochę trudna, ale zwrócę się do Pana Wójta. Dwa tygodnie temu byłam w miejscu urodzin
W. Bogusławskiego w Glinnie i trawa jest po pas, czy tam to miejsce też jest objęte opieką naszego
ZGK? Jeżeli tak, to bardzo proszę o wycinkę trawy, bo praktycznie nic tam nie widać i jest ogromny
nieład. Druga sprawa to zapraszam Państwa na uroczystości, które już od lat organizowane są w
Chludowie narodowo – patriotyczne dotyczące Romana Dmowskiego – 5.08.2017 r. godz. 10:00,
będzie występ orkiestry dętej z Obornik, składanie kwiatów pod popiersiem R. Dmowskiego, o godz.
11:00 uroczysta eucharystia, o godz. 12:00 na 99% ma być obecny prof. Ryba z KUL-u, gdyby jego
nie było, to będzie występ młodzieży maturalnej ze szkoły średniej przy ul. Jawornickiej w Poznaniu
nt. życia i działalności R. Dmowskiego, to będzie bardzo ciekawe przedstawienie. Następnie o godz.
13:00 – 14:00 zapraszam na kawę i poczęstunek oraz zwiedzanie muzeum etnograficznego i parku
oo. Werbistów. Gorąco Państwa zapraszam. Trzecia sprawa to chciałabym publicznie podziękować
mieszkańcom Chludowa, a szczególnie tutaj Pani Sołtys H. Gramsch za 100% przygotowanie
wymiany polsko – węgierskiej, nie tak dawno byli nasi przyjaciele z Węgier i muszę Państwu
powiedzieć, że Pani Sołtys i mieszkańcy stanęli na wysokości zadania; przygotowanie na przyjazd
z flagami, ciasto, śpiewy i rozlokowanie gości do poszczególnych rodzin. Każdy dbał o swoich gości
z Węgier. Zorganizowano również czas wolny, wycieczki, każdy dzień był od „a” do „z”
przygotowany. W sobotę było zakończenie parafiady i również nasi goście z Węgier byli otoczeni
opieką przez mieszkańców Chludowa łącznie z wytransportowaniem i pożegnaniem. Muszę Państwu
powiedzieć, że widać było tę polską gościnność, życzliwość, gospodarność i z radością, ale i ze łzami
w oczach Węgrzy wyjeżdżali i chcą wracać, bo czują tutaj takie przywiązanie do nas, do polskiej
tradycji i do polskiego patriotyzmu. Jest to miłe i serdeczne, że dobrze się u nas mieli. Jeszcze
raz chciałabym tutaj publicznie podziękować wszystkim mieszkańcom Chludowa na czele z Panią
Sołtys H. Gramsch. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Ja chciałabym jeszcze przekazać informację Panu Wójtowi
M. Bulińskiemu w nawiązaniu do wypowiedzi Pan Sołtysa P. Majkowskiego, bo ten problem podczas
nawalnych deszczy występuje również na ul. Sosnowej na os. Grzybowym. Mieszkańcy zgłaszają,
że studzienki są niedrożne, tak więc bardzo bym prosiła o uwzględnienie tej kwestii i zlecenie
przeczyszczenia tych studzienek, bo ludziom po prostu zalewa garaże.
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Radny G. Łukszo: Pytanie do Pana Wójta. Już jakiś czas temu mieszkańcy podjęli uchwałę, która
była konsekwencją ustawy o zakazie propagowania komunizmu, a właściwie dwie uchwały dotyczące
zmiany nazw ulic w Biedrusku. Jest to też rzecz, o którą Pani Radna Powiatowa E. Kuleczka
– Drausowska też walczyła, czyli o nazwę ul. Świerczewskiego. Teraz mam pytanie kiedy de facto
wdroży Pan tę uchwałę, którą mieszkańcy podjęli, bo mamy chyba niewiele czasu, o ile dobrze
pamiętam, to zgodnie z ustawą mamy czas do 1 września.
Radna Powiatu Poznańskiego E. Kuleczka – Drausowska: Tak, zgadza się, do 1 września 2017 r.
Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa w sierpniu jest sesja, a sierpień jest przed wrześniem, a nie
chcieliśmy tego robić w okresie wakacyjnym, bo być może niektórzy z mieszkańców chcieliby
po prostu przyjechać więc przygotowujemy projekt uchwały na sierpień.
Radny D. Matysiak: Ja mam pytanie do Pani Radnej Powiatowej, czy jest możliwość,
aby do przyszłorocznego budżetu złożyła Pani wniosek na umocnienie czy poprawę drogi dojazdowej
do przyszłej przystani kajakowej, ponieważ jest to droga powiatowa, która tam prowadzi w stronę
Warty i aby taki wniosek został złożony. Pani jako Radna Powiatowa mogłaby wyjaśnić pozostałym
Radnym, że ten wniosek jest bardzo ważny i społecznie potrzebny, gdzie również Powiat będzie mógł
się w jakiś sposób włączyć w budowę tej przystani kajakowej. I jeszcze jedna prośba, aby zwróciła
się Pani do Zarządu Dróg Powiatowych, ponieważ w Zielątkowie przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej/
Szkolnej/ Leśnej/ Krętej są zapchane przepusty pod tym skrzyżowaniem i przy opadach dochodzi
do zalewania posesji przy ul. Leśnej i ul. Dworcowej.
Radna Powiatu Poznańskiego E. Kuleczka – Drausowska: Tak, dobrze. Dziękuję.
Sołtys Wsi Golęczewo P. Majkowski: Chodzi mi o taką małą notatkę, która była w Gazecie
Sucholeskiej, że będą mimo wszystko, jak co roku obchodzone uroczystości z okazji wybuchu
II wojny światowej na poligonie. Pan Wójt kiedyś wspominał, że były kłopoty z organizacją
tej uroczystości i mam pytanie, czy to będzie z udziałem wojska, bo było zaznaczone, że będą
reprezentowane pojazdy, ale mi chodzi czy będzie udział wojska, tak jak co roku?
Wójt G. Wojtera: Tak, oczywiście.
Sołtys Wsi Golęczewo P. Majkowski: Łącznie z odczytaniem tzw. apelu smoleńskiego rozumiem?
Wójt G. Wojtera: Tak.
Ad. 11.
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa-Haibach zamknęła XXXIII sesję Rady Gminy Suchy Las
w dniu 24 lipca 2017 r. o godz. 9:05.

Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las:
Małgorzata Salwa-Haibach
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