Protokół z XLVII sesji Rady Gminy Suchy Las
30 sierpnia 2018 r. (czwartek), godz. 16:30
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XLV/18 z dnia 24 maja 2018 r. oraz
protokołu nr XLVI/18 z dnia 22/29 czerwca 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko
– rejon ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/375/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
31 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Złotniki - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśnej
w rejonie ulicy Złotnickiej.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/321/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Chludowo - rejon ulicy Maniewskiej.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/373/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
24 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon Rowu Północnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zamkniętego, obejmującego działki o numerach
ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie geodezyjnym Biedrusko (projekt uchwały został
przekazany radnym po raz pierwszy na sesję w maju 2018 r.).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej (projekt uchwały
został przekazany radnym po raz pierwszy na sesję w czerwcu 2018 r.).
11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
„Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Golęczewie” zad. BI/WPF/2016/0001.
12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Golęczewie wraz
z wyposażeniem”.
13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
na realizację zadania „Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno
-kulturalne”.
14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
na realizację zadania „Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz
z węzłami przesiadkowymi (Golęczewo, Chludowo)” BI/WPF/2017/0007.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Suchy Las – budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą” – kanalizacja
sanitarna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa
ul. Stefańskiego w Suchym Lesie ” - kanalizacja deszczowa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa
ul. Stefańskiego w Suchym Lesie ” - kanalizacja sanitarna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2018-2029.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2018 r.
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21. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Suchy Las.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie remontu dachu dla zadania pn.:
„Remont budynku i renowacja elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przy zabytku
w miejscowości Golęczewo.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie I etapu rewaloryzacji ścieżek
spacerowych na terenie zespołu parkowego przy zabytku w miejscowości Biedrusko.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego dla
zadania pn.: „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przy zabytku
w miejscowości Golęczewo
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej
i odtworzenia części budynku dla zadania pn.: „Remont starego kasyna wojskowego” przy
zabytku w miejscowości Biedrusko.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
30. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań
a Gminą Czerwonak oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości
Golęczewo.
32. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczy zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Suchy Las.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Suchy Las miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
34. Podjęcie uchwały w sprawie nazw dróg wewnętrznych w Złotnikach.
35. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie.
36. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w Złotkowie.
37. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników.
38. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
39. Interpelacje i zapytania Radnych.
40. Wolne głosy i wnioski.
41. Zamknięcie sesji.

Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa – Haibach otworzyła XLVII sesję Rady Gminy
Suchy Las V kadencji w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:30, witając Radnych oraz
zgromadzone osoby.
Ad. 2.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach stwierdziła prawomocność obrad na podstawie listy obecności
– 14 Radnych obecnych, czyli wszyscy obecni.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Państwa, czy macie Państwo jakieś uwagi do porządku
obrad?
Radny G. Łukszo: Szanowni Państwo, chciałbym do porządku dzisiejszych obrad dodać uchwałę
w sprawie konsultacji z mieszkańcami Biedruska. Uchwała będzie dotyczyła konsultacji w kwestii
statusu prawnego cmentarza w Biedrusku. Chcielibyśmy razem z D. Matysiakiem, aby mieszkańcy
wypowiedzieli się czy chcą cmentarza parafialnego czy komunalnego, ponieważ ta kwestia budzi dość
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duże kontrowersje w środowisku naszej miejscowości. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że mieliśmy
kilka spotkań, kilka Komisji temu poświęconych. Pan Wójt również w paru spotkaniach uczestniczył
i deklarował pomoc i deklarował również to, że przygotuje stosowną uchwałę, bodajże w maju. W tym
temacie Pan Wójt nie zadziałał i uchwały nie ma. W związku z tym chcielibyśmy, aby mieszkańcy
się wypowiedzieli, żeby zabrali głos w tej kwestii.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie wniosku Radnego G Łukszo
dotyczącego wprowadzenia nowego punktu do porządku obrad.
Głosowano: 8 głosów za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proponuję, aby ta uchwała była 38 punktem porządku.
Wójta G. Wojtera: Proszę Państwa, chciałbym zgłosić wniosek o wycofanie z porządku obrad
uchwał, które mają numery 34 i 35.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Czyli uchwała w sprawie nazw dróg wewnętrznych
w Złotnikach i uchwała w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie. Dlaczego?
Wójta G. Wojtera: Proszę Państwa, w tej sprawie wystąpiliśmy do Komisarza Wyborczego
w Poznaniu. Wiedząc, że to na pewno spowoduje konieczność wprowadzenia jakieś procedury
w odniesieniu do kalendarza wyborczego i otrzymaliśmy odpowiedź od Komisarza Wyborczego.
Przytoczę tylko dwa zdania „(…) Należy dokładnie przeanalizować zasadność i racjonalność
podejmowania uchwał w sprawie nazw ulic w trakcie trwania kalendarza wyborczego, gdyż istnieje
obawa, że Rada Gminy Suchy Las nie podejmie w terminie uchwały i przez co nie dokona zmian
w uchwale ws. podziału Gminy Suchy Las na stałe obwody głosowania”. W związku z tym, że nie
będzie sytuacji ani w Suchym Lesie, ani w Złotnikach, o czym już wiem, że będzie to związane
z możliwością korzystania z czynnego prawa wyborczego i nie chcąc komplikować sytuacji i np.
doprowadzać do specjalnej sesji, która by musiała weryfikować tę sytuację to uznaliśmy,
że najbardziej zasadne będzie zgłoszenie wniosku o wycofanie i podjęcie takiej uchwały po prostu
później.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Panie Wójcie, a taka sama sytuacja jest w Złotkowie, bo jest
uchwała ws. nazwy ulicy w Złotkowie?
Wójta G. Wojtera: Tak, ale Złotkowo jest w całości traktowane więc tutaj nie ma takiej obawy.
Sekretarz Gminy J. Nowak: Ja chciałabym złożyć kolejny wniosek o wycofania uchwały nr 37
ws. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
ponieważ żadna kandydatura nie wpłynęła. Nie wpłynął żaden wniosek, ta uchwała miała wolne
miejsce na wpisanie nazwisk, a tych nazwisk nie ma więc uchwała jest bezprzedmiotowa i bardzo bym
prosiła o wycofanie tego punktu z porządku obrad.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie wniosku Wójta Gminy
ws. usunięcia z porządku obrad pkt. 34.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została wycofana, proszę wykreślić.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie wniosku Wójta Gminy
ws. usunięcia z porządku obrad pkt. 35.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została wycofana.
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Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie wniosku Sekretarz Gminy
ws. usunięcia z porządku obrad pkt. 37.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała dotycząca konsultacji społecznych w Biedrusku
będzie nosiła nr 34…przepraszam spokojnie, czyli pkt 36 staje się 34, pkt 35 to uchwała
ws. konsultacji w Biedrusku, informacje – 36, itd.
Nowy porządek sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XLV/18 z dnia 24 maja 2018 r. oraz
protokołu nr XLVI/18 z dnia 22/29 czerwca 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko
– rejon ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/375/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
31 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Złotniki - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśnej
w rejonie ulicy Złotnickiej.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/321/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Chludowo - rejon ulicy Maniewskiej.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/373/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
24 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon Rowu Północnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zamkniętego, obejmującego działki o numerach
ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie geodezyjnym Biedrusko (projekt uchwały został
przekazany radnym po raz pierwszy na sesję w maju 2018 r.).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej (projekt uchwały
został przekazany radnym po raz pierwszy na sesję w czerwcu 2018 r.).
11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
„Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Golęczewie” zad. BI/WPF/2016/0001.
12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Golęczewie wraz
z wyposażeniem”.
13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
na realizację zadania „Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno
-kulturalne”.
14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na
realizację zadania „Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami
przesiadkowymi (Golęczewo, Chludowo)” BI/WPF/2017/0007.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Suchy Las – budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą” – kanalizacja
sanitarna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa
ul. Stefańskiego w Suchym Lesie ” - kanalizacja deszczowa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa
ul. Stefańskiego w Suchym Lesie ” - kanalizacja sanitarna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2018-2029.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2018 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Suchy Las.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie remontu dachu dla zadania pn.:
„Remont budynku i renowacja elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przy zabytku
w miejscowości Golęczewo.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie I etapu rewaloryzacji ścieżek
spacerowych na terenie zespołu parkowego przy zabytku w miejscowości Biedrusko.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego
dla zadania pn.: „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przy zabytku
w miejscowości Golęczewo.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej
i odtworzenia części budynku dla zadania pn.: „Remont starego kasyna wojskowego”
przy zabytku w miejscowości Biedrusko.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
30. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań
a Gminą Czerwonak oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości
Golęczewo.
32. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczy zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Suchy Las.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Suchy Las miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
34. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w Złotkowie.
35. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Biedruska.
36. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
37. Interpelacje i zapytania Radnych.
38. Wolne głosy i wnioski.
39. Zamknięcie sesji.
Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XLV/18 z dnia 24 maja 2018 r. oraz protokołu
nr XLVI/18 z dnia 22/29 czerwca 2018 r.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji
Rady Gminy Suchy Las nr XLV/18 z dnia 24 maja 2018 r.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Protokół został przyjęty.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji
Rady Gminy Suchy Las nr XLVI/18 z dnia 22/29 czerwca 2018 r.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Protokół został przyjęty.
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Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon
ulic Młodzieżowej i Modrakowej.
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 opiniowała projektu tej uchwały, tylko
rozmawialiśmy na ten temat. Do 4 wyłożenia nie wpłynęła żadna uwaga.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Państwa, wszystkie uwagi zostały już przez Radę
rozpatrzone, głosowaliśmy te uwagi. Uwaga, która została zgłoszona do 3 wyłożenia została przez
Pana Wójta przyjęta a więc nie ma potrzeby głosowania w tej chwili uwag.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Młodzieżowej
i Modrakowej.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVII/515/18.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon
ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych.
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 również nie opiniowała projektu tej uchwały,
tylko rozmawialiśmy o tym, ponieważ zgłaszają się mieszkańcy jakby I etapu osiedla Natura, który
budował ten sam inwestor, gdzie już pojawiają się problemy z miejscami postojowymi i z miejscami
na odpady komunalne. Od ul. Chludowskiej są to budynki wielorodzinne i nie zostały tam zapewnione
odpowiednie miejsca, gdzie można by odpady składować. Na jednym z posiedzeń Zarządu Osiedla
Biedrusko była mieszkanka i zgłaszała ten problem. Na ostatnie posiedzenie Komisji Finansowo
– Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego wysłaliśmy jako Komisja zaproszenie do inwestora,
aby odniósł się do tego w jaki sposób zamierza przy II etapie rozwiązać te problemy, ale niestety
inwestor nie pojawił się i nie ma z nim żadnego kontaktu. Próbowałem się do niego dodzwonić,
ale bez skutku. Zwracam tylko uwagę, że po uchwaleniu tego planu może pojawić się problem
z miejscami postojowymi ponieważ wszystkie tereny zostały jakby jednakowo objęte, przy czym
drogi wewnętrzne sa jakby bardzo szerokie – 24 m pasy drogowe. Odcinek ul. Leśnej jest tylko 10 m
i tam może się pojawić problem z miejscami postojowymi. Takie są moje uwagi.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Do planu nie zostały wniesione uwagi.
Wójt G. Wojtera: Chciałbym podkreślić, że te uwagi, o których Pan powiedział jako uwagi de facto
formalnie uwagami nie mogą być, mogą być pewnym spostrzeżeniem. Takie uwagi nie zostały do tego
projektu w procedurze zgłoszone. Oczywiście, mogę się odnieść nieformalnie do tego o czym Pan
Przewodniczący mówił. Pod każdym względem ten projekt planu jest bardzo elastyczny,
proekologiczny, jest bardzo przyjazny dla komunikacji, dobry jeżeli chodzi o kwestie
zagospodarowania przestrzennego. Natomiast, nie mogę się zgodzić z tą krytyką 10 m ul. Leśnej,
ponieważ jest to droga publiczna. Gdybyśmy ją chcieli w szerokościach upodobnić do dróg
wewnętrznych, które mają po kilka do 24 m to mielibyśmy absolutny precedens w Gminie i to nie
tylko w naszej Gminie, ale w ogóle na terenie powiatu poznańskiego mając drogę publiczną ponad
20 m. Te drogi, o których Pan wspomniał są drogami wewnętrznym i bardzo dobrze, że na takie
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szerokie ciągi zdecydował się inwestor. Tworzy to przyjazną przestrzeń dla mieszkańców i dla
użytkowników samochodów.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Panie Wójcie, to są moje uwagi i ja to podkreśliłem. Ja nie
powiedziałem, że to są uwagi złożone, tylko powiedziałem, że to są moje uwagi. Co do szerokości
pasa drogowego to można było wyznaczyć od strony południowej miejsca postojowe. Można było
w planie? Można było. Dziękuje.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulicy 7 Pułku Strzelców
Konnych.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVII/516/18.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/375/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
31 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Złotniki - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśnej w rejonie ulicy Złotnickiej.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Tego punktu również Komisja nie opiniowała, tylko
rozmawialiśmy i Pani M. Ratajczak z Gminnej Pracowni Urbanistycznej wytłumaczyła, iż chodzi
to o możliwość uchwalenia w części planu, ponieważ nie znamy docelowego korytarza przejścia
ul. Nowoobornickiej i jeszcze jednego łącznika, który wychodzi z Poznania i przebiega przez ten
teren.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę nr XXXIV/375/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki - tereny rolniczej
przestrzeni produkcyjnej i leśnej w rejonie ulicy Złotnickiej.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVII/517/18.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/321/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Chludowo - rejon ulicy Maniewskiej.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Również tego punktu Komisja nie opiniowała, tylko
dyskutowaliśmy. Pani M. Ratajczak z Gminnej Pracowni Urbanistycznej wyjaśniła, że tutaj również
powinniśmy dopuścić możliwość uchwalenie częściowego planu, ponieważ część terenu jest tam
III klasy i do tej pory nie uzyskaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa decyzji o możliwości odrolnienia.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę nr XXIX/321/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo - rejon ulicy
Maniewskiej.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
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Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVII/518/18.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/373/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
24 lipca 2017 r. 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 również tego punktu nie opiniowała, tylko
rozmawialiśmy. Na posiedzenie zaprosiłem Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko w sprawie
wyjaśnienia spraw czy będzie problem z uzyskaniem odlesienia tego teren. Nadleśniczy stwierdził
tutaj, że nie powinno być tutaj problemu. On, jeżeli dostanie takie pismo z Ministerstwa to będzie to
pismo opiniował pozytywnie, aby ta inwestycja mogła powstać. Wyraził swoje zdziwienie, że w taki
sposób Gmina to proceduje i że to tak długo się ciągnie. Przypomnę, że od pocztu kadencji ta sprawa
przystani rzecznej się ciągnie. Nie widzę tutaj powodów, aby dopuszczać uchwalenie częściowe
uchwalenie tego planu, powinien ten plan pójść w całości, bo takie było założenie od samego początku
tego planu, aby tę sprawę procedować w całości.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę nr XXXIII/373/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon Rowu
Północnego.
Głosowano: 6 głosów za, 8 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała nie została przyjęta.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu zamkniętego, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1, 459
i 472 w obrębie geodezyjnym Biedrusko (projekt uchwały został przekazany radnym po raz pierwszy
na sesję w maju 2018 r.).
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Projekt uchwały również nie był opiniowany.
Rozmawialiśmy wcześniej z przedstawicielami WZI i Nadleśnictwa, uzyskaliśmy informację, iż plan
powinien być zmieniony, ponieważ wojsko modernizuje swoje obiekty na miarę XXI w. W związku
z tym potrzebuje danego terenu, aby mogły powstać tam zgodne z przepisami tereny oddziaływania
obiektów.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zamkniętego, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie geodezyjnym
Biedrusko.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVII/519/18.
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Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej (projekt uchwały został przekazany radnym
po raz pierwszy na sesję w czerwcu 2018 r.).
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 również nie opiniowała tego projektu uchwały,
rozmawialiśmy tylko, uzyskaliśmy informacje, że wnioskodawca rozmawiał z Panem Wójtem
na temat uchwalenia miejscowego planu. Niestety, my jako Komisja nie mogliśmy się zapoznać
z żadnym wnioskiem, żaden wniosek formalny nie został złożony. Z informacji zasłyszanych mają
tam powstać jakieś biurowce, które…
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Ja spotkałam się z Panami na dyżurze i przekazałam Komisji
o czym Panowie mówili.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: To mogło by wywołać jeszcze większe zwiększenie ruchu
w tamtym rejonie. Poza tym staramy się każdy wniosek rozpatrywać na bieżąco. Tutaj nie mieliśmy
szans takiego wniosku rozpatrzyć, nie wiemy kiedy na ten temat zaczęły się rozmowy. Podkreślę
tylko, że mamy wiele planów, za którymi czekamy od wielu, wielu lat i które nie są realizowane.
Przyjęliśmy zasadę, że realizujemy po kolei wnioski, a ewentualne wyjątki mogą być, które dają jakiś
społeczny priorytet. W ten sposób to będziemy realizować. Dziękuję.
Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa, na wstępie potwierdzę, że faktycznie z właścicielami
nieruchomości rozmawiałem i to nie jeden raz. Pragnę Państwa zapewnić, że moja ocena jeżeli chodzi
o zasadność przystąpienia do opracowania tego planu jest niezmienna. Uważam, że po pierwsze jest to
wypełnienie zapisu Studium, ponieważ w Studium teren ten jest przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową i usługi. Dodam jeszcze, że Panowie przyszli na moje zaproszenie do Urzędu Gminy.
To ja zaprosiłem właścicieli nieruchomości na to spotkanie, ponieważ to Wójt Gminy przygotowuje
projekt planu i zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, zarządzenie o zasadności przystąpienia do tego planu.
Jeżeli chodzi o kwestie komunikacyjne, to właśnie one mają być rozwiązane w tym planie optymalnie
i korzystnie dla miejscowości Jelonek z odziaływaniem na Złotniki w trybie planu miejscowego, które
są dostępne dla innych inwestorów. Cieszę się, że Panowie cały czas optują za rozwiązaniem poprzez
plan miejscowy, bo jest to bardzo istotne. To jest bardzo istotne, bo wtedy możemy wspólnie
decydować o tym, jaka będzie tam zabudowa, jaka będzie intensywność tej zabudowy, jaka będzie
przebieg dróg, zwłaszcza ul. Brzozowej, która wymaga uregulowania. Na koniec, to nie jest tak,
że wnioski trafiają do Komisji, tylko wnioski trafiają do Gminy, oczywiście jeżeli takie wnioski są.
Wystarczy dzisiaj tutaj, na tej sesji wskazać plany gdzie właściciele nieruchomości nie piszą
wniosków, a plany są opracowywane, ponieważ to Gmina planuje, organ wykonawczy
i uchwałodawczy planuje jakie ma być zagospodarowanie na tym terenie. Oczywiście, wnioski mogą
być składane, ale nie ma takiej potrzeby i to nie determinuje samego faktu przystąpienia
do opracowania projektu planu miejscowego. Jeszcze raz podkreślam, że plan miejscowy w tym
miejscu dla tych działek jest najlepszym rozwiązaniem.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Chciałabym uprzejmie przypomnieć, że na Komisji
Finansowo – Budżetowej kiedy uchwalaliśmy i dyskutowaliśmy o wnioskach budżetowych na 2018 r.
i kiedy wielokrotnie Zarząd Osiedla Grzybowego spotykał się z Panem Wójtem ws. działek
należących wtedy do firmy Vastbouw przy boisku sportowym, aby podjąć działania w sprawie zakupu
gruntu i kiedy Komisja Finansowo – Budżetowa złożyła wniosek o sfinansowanie zakupu tego terenu,
to Pan Wójt powiedział, że wystąpi o zmianę przeznaczenia tego terenu. Miało to miejsce
prawdopodobnie w grudniu i od grudnia Wójt nie zdołał tego zrobić. Natomiast, poprosił Zarząd
Osiedla o złożenie formalnego wniosku w tej sprawie. Nie musiał Pan prosić o wniosek, miał Pan tyle
miesięcy czasu patrząc analogicznie na sprawę Państwa, że nie musiał Pan czekać i po kilku
miesiącach dopiero prosić o wniosek, mógł Pan niezwłocznie przystąpić do wywołania zmiany planu,
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co Pan zresztą na tej Komisji deklarował. Trudno mówić tutaj o sprawiedliwym traktowaniu z jednej
strony mieszkańców, a z drugiej strony inwestora. Budzi to zupełnie niepotrzebne kontrowersje.
Wójt G. Wojtera: I myślę, że również emocje. Ta sprawa jest od kilku miesięcy…
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: No pewnie, że tak…od dwóch lat Panie Wójcie.
Wójt G. Wojtera: Pani Przewodnicząca wie, że różnimy się w ocenie…ja uważam, że ten teren jest
przeznaczony w planie, w tej chwili pod zabudowę mieszkaniową. Ja uważam, że ten plan jest dobrym
planem i to przeznaczenie jest dla tych działek odpowiednie. Państwo zgłaszacie wniosek, macie inne
zdanie na ten temat, z którym ja się nie zgadzam…
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: To jest wniosek ze strony mieszkańców, a Zarząd ma
obowiązek dalej sprawę procedować od 2 lat.
Wójt G. Wojtera: Dlatego powiedziałem o wniosku, bo dotyczy to zmiany planu. Ja mam inną ocenę
tego. Oczywiście przy pomocy Komisji, która na pewno w tym przypadku opinię by wydała
moglibyśmy do jakiegoś konsensusu dojść. Natomiast, w przypadku tego terenu mówimy o sytuacji,
gdzie nie ma planu miejscowego. Nie robimy zmiany planu, tylko po raz pierwszy podchodzimy
do pokrycia w tym całym rejonie tej części Jelonka planem miejscowym, który nie będzie zmianą
planu tylko opracowaniem planu.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Panie Wójcie, wielokrotnie podkreślał Pan, że przy
podejściu do zmiany mpzp czy do uchwalenia mpzp powinien znaleźć się wniosek. Rozmawialiśmy
na temat działki w Biedrusku, dla której miał być zmieniany mpzp, gdzie jakby Pana i księdza decyzją
zakres zmiany mpzp został zmniejszony, tylko pod sam kościół. Myślę, że wszyscy Radni sobie
przypominają jak rozmawialiśmy, że jeżeli tylko zostanie uchwalony miejscowy plan pod kościół czy
zmiany tego planu, to przystąpimy niezwłocznie do pozostałych części. Do dnia dzisiejszego nie
mamy takiego przystąpienia. Na jedno z ostatnich posiedzeń również zaprosiłem przedstawicieli
AMW i powtórnie zostali poproszeni o złożenie takiego wniosku, by było powtórzenie wniosku, który
już raz składali. Tutaj jest brak konsekwencji. Chciałbym podkreślić, iż nie jesteśmy przeciwni
wywołaniu miejscowego planu dla tego terenu, tylko uważamy, że to nie jest jeszcze ten moment.
Powinny być spełnione różne kryteria, m.in. wprowadzenie zmian organizacji ruchu na osiedlu
Grzybowym, o co również walczymy od paru ładnych lat, o co walczy Zarząd Osiedla i mieszkańcy.
W tej kwestii nie zmieniło się nic. Podkreślę, że jest jakaś organizacja ruchu już przygotowana,
jest projekt i trzeba go tylko wdrożyć, do dnia dzisiejszego Pan tego nie zrobił. Pan chce wpuścić
następny element, następny kawałek terenu…czy jest w tej koncepcji uspokojenia ruchu to też
zawarte? Nie…ponieważ nie ma tam miejscowego planu, czyli będzie Pan kolejny raz musiał
poprawiać koncepcję i projekt. Dla mnie to się wydaje dziwne. Wprowadźmy jedno, a później
podejdźmy do drugiego.
Radny M. Przybylski: Proszę Państwa, déjá vu. Otóż dokładnie 2 lata temu to samo powtarzał Pan
Wójt przy okazji uchwalania planu tzw. planu Begiera, pod Złotniki – Park. Mówiło się, że
najlepszym rozwiązaniem jest uchwalenie miejscowego planu. Wszyscy nas przekonywali jak
najszybciej, najlepiej bez szkoły, bez przedszkola, bez sklepów, bo po co to wszystko, jak najszybciej
plan, bo jest to genialne rozwiązanie. Było sześć wyłożeń i doprowadziliśmy do zagospodarowania
tego terenu, przy okazji procedowaliśmy drugi plan tzw. plan Nickla, który miał obsługiwać
komunikacyjnie to osiedle. Przyjęliśmy go na jednej sesji jak Państwo pamiętają, tak żeby ten plan
był, bo zaufaliśmy Wójtowi, że ten plan będzie procedowany przy takiej samej prędkości jak plan
Begiera. W tej chwili kończy się I etap, wczoraj ludzie dostali klucze, za chwilę będą dostawać klucze
ludzie z II etapu. Osiedle powinno się nazywać rowerowe, bo tam będzie można wyjechać na rowerze,
bo jest jedna wąska uliczka Łagiewnicka przez którą docelowo ma wyjechać 2000 osób. O planie
Nickla, który ma obsługiwać komunikacyjnie to osiedle już chyba wszyscy zapomnieli, tylko jeszcze
nieliczni Radni pamiętają, ale jak się Rada zmieni, to pewnie już nikt nie będzie pamiętać. Nic się w
tej sprawie faktycznie nie dzieje. Oprócz deklarowanych rozmów, niekończących się negocjacji,
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narad, itd. to nic fizycznie się nie stało. Poziom urbanizacji Złotnik w moim przekonaniu i to co
powiedział Radny D. Matysiak i to o czym ja mówię, to został faktycznie zatrzymany na planie
Begiera. Nie powinno się przyjmować żadnych nowych planów, które będą dalej urbanizować ten
teren, dlatego, że ci wszyscy ludzie spotkają się przy wiadukcie Narutowicza i tam dojdzie w końcu
do dantejskich scen. Nie możemy tego ludziom zwyczajnie fundować. Dziękuję.
Wójt G. Wojtera: Wrócę na chwilę do tego przywołanego przez Pana Przewodniczącego planu
dla Biedruska. Pan powiedział, że „ksiądz z Wójtem zdecydowali”…akurat księdza w procedurze
planistycznej nigdzie nie mogę znaleźć.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisję proszę sobie przypomnieć.
Wójt G. Wojtera: Ksiądz był wtedy obecny jako przedstawiciel ordynariatu polowego, jako
przedstawiciel wojska na tej Komisji, ale nie Wójt z księdzem coś tam zdecydowali, tylko ksiądz był
uczestnikiem spotkania na Komisji. Proszę Państwa, mamy dzisiaj odpowiedź z AMW, która dzisiaj
wpłynęła. A dlaczego ja zapytałem o ten wniosek? Dlatego, że obok działki, na której powstał plan
miejscowy dla kościoła sytuacja prawna związana z ogródkami, itd., Panowie też braliście udział
w tych spotkaniach. Ja przede wszystkim oprócz funkcji, która została już teraz podana przez AMW
chciałem zapytać Agencję Mienia Wojskowego o ich opinię na temat, czy jest sens robienia planu,
bo sytuacja wtedy była bardzo niejasna. Oni negocjowali jakieś przeniesienie czy porozumienie
z działkowiczami i to było też powodem rozdzielnia tego planu miejscowego. Pamiętacie Państwo,
że za kościołem na terenie działek, na tym zarośniętym terenie ryzyko uwikłania tego projektu
w jakieś procedury i niekończące się historie z działkowiczami było zbyt duże i wtedy postanowiliśmy
to podzielić. Dzisiaj Agencja podjęła twardą i zdecydowaną decyzję, że chce, aby tam powstała
w przyszłości zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a oni sobie z problemem ogródków poradzą
jako Agencja. I o takie stanowisko nam chodziło i dlatego wystąpiliśmy o tę sprawę. Jeżeli chodzi
o sprawę planu miejscowego przywołanego przez Pana Radnego, to Rada Gminy podjęła ostatecznie
taką uchwałę i plan został przyjęty. Plan został też publicznie przedstawiony przez Państwa w różnego
rodzaju publikacjach jako sukces Gminy i bez wątpienia w momencie kiedy cały proces zostanie
zakończony, za 2, 3 może 4 lata to wtedy to miejsce będzie zupełnie zmienione i wszyscy będziemy
z tego dumni. Jeżeli chodzi o komunikację, która jest bardzo ważnym elementem, to pragnę Pana
zapewnić, że wszczęte zostało postępowanie podziałowe wywłaszczeniowe. Owszem, nie
dogadaliśmy się, ale obiecałem Państwu, że rozpoczniemy działania w kierunku wywłaszczenia
zgodnie z planem miejscowym i takie działania zostały przez Urząd podjęte.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon
ulic Złotnickiej i Sosnowej (projekt uchwały został przekazany radnym po raz pierwszy na sesję
w czerwcu 2018 r.).
Głosowano: 6 głosów za, 8 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała nie została podjęta.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego „Budowa
zespołu przedszkolno-szkolnego w Golęczewie” zad. BI/WPF/2016/0001.
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 pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Panie Wójcie, ja w związku z tą uchwałą i następnymi uchwałami
odnośnie Chludowa i Golęczewa i strażackiego samochodu, odnośnie linii kolejowej. Wiem, że mają
być emitowane obligacje i pytanie jest takie: kiedy będą z tych obligacji środki na kontynuację tej
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inwestycji. Pierwsza sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o np. samochód dla Golęczewa, to wiadomo,
że rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić 6 września i jeżeli ten samochód w tym roku nie zostanie
ostatecznie zakupiony i tego samochodu Golęczewo nie będzie miało, to tracą przyznane 350 000 zł,
które już w tej chwili mają na ten samochód dodatkowo. Poza tym mają też zapewnienie, że są na
liście rezerwowej Zarządu Głównego jeżeli chodzi o dotację do samochodu i mają możliwość
uzyskania dodatkowo 500 000 zł dotacji. Sytuacja wygląda w ten sposób, że część jednostek, które
zgłosiło się i weszły na tę listę zasadniczą, to obecnie okazuje się, że z tej listy zasadniczej wypadną.
Rozstrzygnięcia zapadną do połowy września br. i trzeba, aby nie stracić tych pieniędzy, które
strażacy z Golęczewa wypracowali. Druga sprawa, że jest to jedyna straż w naszej Gminie, która jest
w ratownictwie krajowym. Poza tym są w plutonie gaśniczym powiatu poznańskiego. Uważam,
że samochód kilkunastoletni, który mają to nadaje się do wymiany. W ubiegłym roku były sytuacje,
że hamulce raz czy dwa zawiodły, że przejeżdżali na czerwonym świetle. Obecnie stwarza
on niebezpieczeństwo. Uważam, że nie możemy z uruchomieniem tych obligacji czekać za długo,
żeby potem pewne inwestycje nie wypadły. To samo jeżeli chodzi o remont historycznego budynku
w Chludowie. Tam jest sytuacja taka, że umowa jest podpisana, jest termin realizacji wyznaczony.
Jeżeli my w tej chwili zerwiemy tę umowę, to znaczy, że stracimy 1,5 mln zł od Marszałka, ale także
będziemy płacić kary umowne z racji zerwania umowy. Inna sprawa to jest kwestia przedszkola
w Golęczewie. Jeżeli ono ma powstać, to też musi być dofinansowane. Dziękuje.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska: Szanowni Państwo, tutaj te uchwały, które uchylają uchwały
podjęte w roku ubiegłym dotyczące kredytów inwestycyjnych mają na celu jedynie to, że z trzech
instrumentów finansowych na jeden instrument finansowy zaplanowany w uchwale budżetowej jakim
jest emisji obligacji. Zamiast robić cztery postępowania przetargowe na pozyskanie środków
finansowych to Gmina robi jedno postępowanie, którego termin jeżeli uchwała będzie podjęta na
dzisiejszej sesji, to do końca września jesteśmy w stanie wyłonić emitenta obligacji i do końca roku
uruchomić środki do wysokości, których Rada upoważni Wójta, na jaką będzie opiewała umowa
na emisję obligacji. Mówiąc o tym, na kiedy będą pieniądze, to jeżeli dzisiaj wszystko się uda, to będą
pieniądze w połowie października do dyspozycji. Z kredytu jeszcze środków nie mamy,
bo zdecydowaliśmy się na obligację na większą kwotę, na tzw. konsolidację wszystkich zobowiązań,
które są zaplanowane w uchwale budżetowej od grudnia 2017 r. Zarówno emisja obligacji na kwotę
16 mln zł, jak i zaplanowana pożyczka i kredyty inwestycyjne były w budżecie, to nie jest nic nowego.
Nowe jest tylko to, że podjęliśmy decyzję na jedno postępowania na wybór emitenta obligacji
komunalnych.
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Pocieszyła mnie Pani Skarbnik, ale problem jest w tym, że pewne
terminy, które Pani tutaj wyznaczyła są nie do zaakceptowania z racji tego, że może być sytuacja taka,
że my utracimy pieniądze, które nam przyznano, ze względu na to, że do końca roku np. na ten
samochód strażacki pieniądze muszą być wykorzystane, on musi być do końca roku zrobiony. Jeżeli
ten przetarg nie zostanie rozstrzygnięty w tej chwili, to ten samochód nie zostanie do końca roku
zakupiony i siłą rzeczy pieniądze przepadną.
Radny M. Przybylski: Ja chciałbym tylko zapytać na jakim etapie jesteśmy w tej procedurze
pozyskiwania tych kredytów. Czy wnioski kredytowe już zostały złożone czy nie zostały złożone,
jak to wygląda Pani Skarbnik?
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska: Procedura pozyskania kredytów nie została rozpoczęta z uwagi
na to, że podjęto decyzję o emisji obligacji na większą kwotę.
Radny M. Przybylski: Należy domniemywać, że te obligacje przyspieszą też tę procedurę?
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska: Procedura nie jest długa. To nie trwa zbyt długo, 2 tygodnie
dajemy czasu. Jeżeli dzisiaj zostanie podjęta uchwała, to od jutra rozpoczynamy procedurę wyboru
emitenta, dajemy 2 tygodnie czasu na składanie ofert. W między czasie pozyskamy opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty tych obligacji. Wtedy spotykamy się, porównujemy oferty,
wybieramy emitenta i podpisujemy umowę. To jest kwestia do końca września albo początku
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października i mamy wyłonionego emitenta i środki uruchamiany tak jak w uchwale zapisane są
transze, tak w transzach można obligacje uruchamiać według zapotrzebowania, bo odsetki będziemy
płacić od uruchomiony transz obligacji. W pierwszej kolejności te umowy, które będą podlegać
dofinansowaniu to na to będą pieniądze uruchamiane.
Radny M. Przybylski: Zakłada Pani, że znajdują się chętni, żeby te obligacje emitować?
Wójt G. Wojtera: Wiemy, że tak. Proszę Państwa tych uchwał jest kilka. Ja chciałbym Państwa tym
wyjaśnieniem, które oczywiście przedstawiła Pani Skarbnik i pocieszyła Pana Radnego, to ja jeszcze
bardziej chciałem Pana pocieszyć i powiedzieć, że nawet gdyby…, choć ja nie przewiduję takiej
sytuacji, bo mamy dwuosobowy bardzo mocny i sprawny zespół koordynujący tę emisję obligacji
i Pani Skarbnik jest jedną z tych dwóch osób. Rozpoznanie rynku mamy już wstępnie zrobione,
bo musieliśmy zapytać o kwotę, bo banki tak naprawdę interesują się czasem emisji i kwotą którą
emitują, czyli czy im się specjalnie opłaca. Niektóre nawet namawiają do kredytu, bo wtedy mają
lepsze zyski z tego. Proszę Państwa, mówiliśmy o tym wielokrotnie, obligacje są bardziej elastycznym
instrumentem, to co Pani Skarbnik powiedziała, uruchamiamy pod potrzebę i nie mając znaczonego
pieniądza z emisji na konkretną inwestycję. I to jest przewaga obligacji nad kredytem. Chciałbym
Pana zapewnić, gdyby taka sytuacja była, że nie mamy uruchomionej transzy, ale musimy zapłacić
za ten samochód, to my możemy z budżetu zapłacić, a emisją pokryć ten wydatek. Czyli możemy
zapłacić z budżetu i pokryć sobie potem ten wydatek ze środków, które będą z obligacji.
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Czyli 6. będzie rozstrzygnięty?
Wójt G. Wojtera: 6 września jest otwarcie ofert, a nie rozstrzygnięcie.
Radny D. Matysiak: Takie pytanie Panie Wójcie, co jeśli jednak nie znajdą się chętni na zakup?
Dlaczego tak późno pojawia się ten pomysł wydania obligacji? Przecież te uchwały mamy praktycznie
od początku roku i dlaczego wcześniej to nie było rozpatrywane?
Wójt G. Wojtera: O kwestii długu dosyć intensywnie ostatnio rozmawiamy i przedstawiamy różne
informacje mieszkańcom, proszę też zwrócić uwagę na to, że w ostatnich miesiącach dosyć mocno
przyspieszyliśmy jeżeli chodzi o pokrywanie deficytu wydatków majątkowych z wykorzystaniem
kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu, krótko mówiąc zdecydowaliśmy się na zadłużenie.
Tak jak Pani Skarbnik powiedziała, że mamy 3 instrumenty, a obligacje i tak chcieliśmy uruchomić
więc to jest 4 instrument. Dlatego staramy się to skonsolidować. Jest zdecydowanie tańsza obsługa,
płacimy jednemu bankowi i dlatego decyzja dzisiaj, a chciałbym Państwu przypomnieć,
że rozpoczynaliśmy nasze rozmowy od 16 mln zł, potem potrzeby rosły i dziś mamy kolejne
rozstrzygnięcia powyższej kosztorysów i powyżej tego co mieliśmy w planach pierwotnych i dlatego
kwota wyższa niż ta, o której przed chwilą wspomniałem. Jeżeli chodzi o ryzyko, o którym Pan
wspomniał to, to ryzyko nie jest naszym ryzykiem, bo Pan powiedział kto kupi. Ale my wybieramy
nie tego kto kupi, my wybieramy emitenta, my robimy postępowanie na instytucje finansową, która
przeprowadzi emisję obligacji Gminy Suchy Las. Często jest tak, że bank czy centrala banku emituje,
a bank z sieci kupuje i na tym zarabia oczywiście, bo potem trzeba te obligacje wykupić.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały uchylającej
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego „Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego
w Golęczewie” zad. BI/WPF/2016/0001.
Głosowano: 13 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została podjęta i nosi numer XLVII/520/18.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia
pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Golęczewie wraz z wyposażeniem”.
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Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały uchylającej
uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Golęczewie wraz z wyposażeniem”.
Głosowano: 13 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została podjęta i nosi numer XLVII/521/18.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie
zaciągnięcia
kredytu inwestycyjnego
na realizację zadania „Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno
-kulturalne”.
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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały uchylającej
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację zadania „Adaptacja
historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne”.
Głosowano: 13 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została podjęta i nosi numer XLVII/522/18.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację
zadania „Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi
(Golęczewo, Chludowo)” BI/WPF/2017/0007.
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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały uchylającej
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację zadania „Rewitalizacja stacji
kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Golęczewo, Chludowo)”
BI/WPF/2017/0007.
Głosowano: 13 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została podjęta i nosi numer XLVII/523/18.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Suchy Las – budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą” – kanalizacja
sanitarna.
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 pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Suchy Las – budowa
ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą” – kanalizacja sanitarna.
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Głosowano: 13 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została podjęta i nosi numer XLVII/524/18.
Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa
ul. Stefańskiego w Suchym Lesie ” - kanalizacja deszczowa.
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 pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie ”
- kanalizacja deszczowa.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została podjęta i nosi numer XLVII/525/18.
Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa
ul. Stefańskiego w Suchym Lesie ” - kanalizacja sanitarna.
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 pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie ”
- kanalizacja sanitarna.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została podjęta i nosi numer XLVII/526/18.
Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę bardzo Pani Skarbnik.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska: Szanowni Państwo, chciałabym zgłosić autopoprawkę Pana
Wójta do projektu tej uchwały i dwóch kolejnych. Jedna autopoprawka dotyczy trzech projektów
uchwał, pierwsza dotyczy uchwały o emisji obligacji komunalnych, dalej do zmiany uchwały
budżetowej i uchwały o zmianie w WPF. Autopoprawka dotyczy zwiększenia nakładów
inwestycyjnych w roku 2018 na zadanie inwestycyjne w budżecie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z drogami w Golęczewie i w Zielątkowie” i jest to zwiększenie o kwotę 4 000 000 zł. Konieczne
jest również zapewnienie finansowania tego zadania i dlatego Pan Wójt proponuje zwiększenie emisji
obligacji komunalnych o kwotę 4 000 000 zł, czyli z 22 550 000 zł na kwotę 26 550 000 zł. Ta zmiana
oczywiście też dotyczyć będzie budżetu Gminy na rok 2018 i WPF w pozycji „nakłady inwestycyjne
ogółem” i limitów, do których Pan Wójt może zaciągać zobowiązania i nakładów w roku 2018.
Radny M. Przybylski: Przede wszystkim dziękuje, że Pan Wójt zdecydował się na to, o czym
rozmawialiśmy na zebraniu w Zielątkowie, bo rozumiem, że to jest pochodna tego zebrania.
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Natomiast, chciałbym zapytać o wymiar praktyczny tego przedsięwzięcia, ponieważ rozumiem, że po
przyjęciu projektu tej uchwały Wójt rozpisze postępowanie przetargowe na uruchomienie prac
związanych z wykonaniem kanalizacji, bo o to chodzi wraz z odtworzeniem dróg. Zastanawiam się
czy, w roku 2018 będziemy w stanie tę kwotę wydać czy też dopiero na początku 2019 r., bo jednak
procedura przetargowa trochę potrwa. Zakładając najbardziej optymistyczny wariant, czyli załóżmy
że ten przetarg robimy za 1,5 miesiąca i w połowie października jest rozpoczęcie prac i czy pierwsza
płatność nie będzie w 2019 r.?
Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa, tak jak Państwo macie w tytule, to nie jest tylko i wyłącznie ruch
związany z koniecznością realizacji inwestycji w Zielątkowie, ale konieczność zakończenia inwestycji
w Zielątkowie i w Golęczewie. Proszę Państwa, jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy
obszerną, właściwie całościową dokumentację projektową więc nie ma ryzyka, że podpisując umowę
nie będziemy mogli tego przenieść do niewygasów i zrealizować spokojnie bez żadnych problemów.
Jest też pytanie, jak to będzie realizowane, czy kanalizacja sanitarna, czy drogi, itd. Cały czas jesteśmy
przed tymi decyzjami. W czwartek jest zebranie w Zielątkowie, również jest zebranie w Golęczewie
i te informacje będziemy przekazywali. Dzisiaj na pytanie jaki będzie zakres nie potrafię
odpowiedzieć. Niezależnie od tego, czy to będzie zakres bardziej drogowy czy bardziej kanalizacji
sanitarnej, to ta dzisiejsza uchwała jest potrzebna, żeby w poniedziałek na zgromadzeniu
akcjonariuszy pokazać, że my już mamy swoje 50% na dokładkę, o którą występujemy. To będzie
pierwsze pytanie, o które zapyta zarząd, rada nadzorcza i akcjonariusze. Ta uchwała jest niezwykle
potrzebna, żeby można rozmawiać o realizacji inwestycji, dla których naszym wspólnym celem jest
jak najszybsze zakończenie kanalizacji wraz z drogami w Golęczewie i w Zielątkowie.
Radny D. Matysiak: Czy znamy przybliżony koszt zakończenia tej inwestycji, która nosi nazwę
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci
wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ul. Dworcowa,
Tysiąclecia, Lipowa”? Jaka jest konkretnie kwota potrzebna, żeby to zadanie zakończyć?
Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa, możemy Państwa poinformować o podpisanych umowach,
o wykonanych kontraktach lub też ofertach złożonych w postępowaniach, ale przed nami są 2 lub 3
postępowania w ramach projektu północnego i w związku z tym, nie można na Pana pytania
odpowiedzieć.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, jeżeli planujemy jakąkolwiek inwestycję, to powinniśmy mieć
jakiekolwiek założenia. Jesteśmy na tym etapie, gdzie chyba raz w miesiącu odbywa Pan jakieś
konkursy czy przetargi…
Wójt G. Wojtera: Zapytał mnie Pan o koszt inwestycji, odpowiadam, że 3 przetargi przed nami więc
nie mogę odpowiedzieć na Pana pytanie.
Radny D. Matysiak: A z kosztorysów?
Wójt G. Wojtera: Przepraszam, ja Panu nie będę mówił co wynika z kosztorysu, bo tutaj jest
wszystko nagrywane. To nie jest informacja, która jest publicznie dostępna.
Radny M. Przybylski: W WPF jest 7 000 000 zł jeszcze w następnym roku.
Wójt G. Wojtera: Ale Pan mnie pyta o kosztorysy inwestorskie.
Radny M. Przybylski: Tylko to można powiedzieć, co jest w WPF.
Wójt G. Wojtera: Tak, oczywiście. Te kosztorysy dzisiaj nie są żadną wskazówką jak to kiedyś było,
że kosztorys przyjmowało się jako coś stałego. Dzisiaj kosztorysem jest sam rynek. I tak ze względów
formalnych nie mogę Panu powiedzieć jaka kwota zapisana w kosztorysach, bo to jest
niedopuszczalne.
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Radny D. Matysiak: Czy ta kwota będzie wystarczająca na dokończenie tej inwestycji?
Wójt G. Wojtera: Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale ryzyko jest duże, ale też nie potrafię Panu
odpowiedzieć. Chciałbym też, żeby spółka, której jesteśmy akcjonariuszem mocniej się włączyła
i pomogła nam. Jesteśmy coraz bliżej portu, ale cały czas mamy sporo do zrealizowania.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, czy zamierza Pan rozdzielić te dwa zadania? Podzielić
Golęczewo i Zielątkowo i wtedy będziemy mieć jasną sytuację, ile za daną kwotę jesteśmy w stanie
zrealizować w Zielątkowie, a ile w Golęczewie? I jakie środki jeszcze będą potrzebne i na jakie
fragmenty inwestycji?
Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa, wszystkie informacje, gdy mielibyśmy dzisiaj Państwu
powiedzieć ile wydaliśmy na Zielątkowo, a ile na Golęczewo, to co do złotówki jesteśmy w stanie
powiedzieć i tutaj nie ma żadnego ukrywania w samym fakcie, że inwestycje w naszym budżecie
są zapisane. Przypomnę jeszcze raz, bo o tym mówiłem na zebraniu w Zielątkowie, że w budżecie
Aquanet są one zapisane oddzielnie, oddzielnie jest Zielątkowo i Golęczewo. My jednak organizując
przetargi i podpisując umowy robimy to w oparciu o nasz budżet i nasz WPF i dlatego zestawienie
tych dwóch inwestycji w jednym dużym projekcie północnym daje nam pewne możliwości np.
podpisywania umowy. W okresie letnim mieliśmy 3 przetargi i gdybyśmy się zdecydowali na jedną
z ofert w Golęczewie, to wtedy korzystalibyśmy z tych środków, które zostały na Zielątkowo, po to
aby móc podpisać umowę, a nie było sesji. Nie wszyscy wykonawcy musza się zgodzić na
przedłużenie ważności oferty, bo to nie jest obligatoryjne. Nie przedłuża wadium, nie przedłuża oferty
i nie możemy go zmusić do podpisania umowy. Moim zdaniem z punktu widzenia finansowego
nie ma to znaczenia, a mieszkańcy jeżeli tych będą chcieli, żebym im pokazać ile wydaliśmy na
Golęczewo, a ile na Zielątkowo, to jesteśmy w stanie powykonawczo również na tym etapie, kiedy
mamy zaplanowaną inwestycję, pokazać ile przeznaczyliśmy. Zawsze z możliwością przy takim
zapisie, kiedy zdarzyłaby się taka sytuacja, że formalnie mamy prawo podpisać umowę.
Radny D. Matysiak: Czyli rozumiem, że pula na to zadanie już praktycznie wygasła skoro Pan
twierdzi, że mógł Pan podpisać umowę i wziąć z puli Zielątkowa.
Wójt G. Wojtera: Mogłem, ale tego nie zrobiłem. Informuję Pana, że tego nie zrobiłem, tylko
pokazuje większą elastyczność tego modelu, gdzie mamy to jako jedną pulę, ale nie zrobiliśmy tego,
bo unieważniliśmy przetarg.
Radny D. Matysiak: Mój wniosek jest taki, że pieniądze na to zadanie się kończą.
Wójt G. Wojtera: Nie kończą się. Ja powiedziałem, że istnieje ryzyko, że przy wysokich ofertach
i jeżeli będzie negatywna decyzja zgromadzenia, może się okazać, że np. któryś z etapów w jednej
z tych miejscowości trzeba będzie, tak jak już to raz robiliśmy w jednej z tych miejscowości, czyli
dokonać korekty zakresu. Etapy są oczywiste, one są nazwane, są przygotowane i mają projekt, mają
uzgodnienia. Natomiast, my możemy podjąć decyzję na etapie przygotowania SIWZ – u, że robimy
np. szkielet, możemy zdecydować, że robimy w tłuczniu, możemy zdecydować, że odtwarzamy stan
sprzed wejścia, czyli na drogach gruntowych robimy wałowanie dróg. Tego nie będziemy robili, bo po
budowie kanalizacji deszczowej przywracać drogę gruntową do stanu poprzedniego to jest trochę bez
sensu. Wariantów jest kilka, jeżeli chcielibyśmy dzisiaj poszukiwać możliwości wykorzystania
wszystkich środków, które mamy przeznaczone. A gdyby się środki skończyły, to co?
Radny D. Matysiak: To, to co Panu zaproponowałem na zebraniu. Dzięki koalicji „Gmina Razem”
i „Inicjatywa Mieszkańców” udało się oddłużyć znacznie Gminę i na dzień dzisiejszy Gmina może
zaciągnąć takie zobowiązania, aby te inwestycje ostatecznie doprowadzić do końca, a nie wydawać
pieniądze na pomniki, tylko na infrastrukturę, co można było robić już wiele, wiele lat temu i nie za
takie duże pieniądze.
Wiceprzewodniczący Z. Hacia: Panie Wójcie, ciągle się mówi o kanalizacji Zielątkowa i Golęczewa,
ale zapominamy, że duża cześć Chludowa w tym zadaniu w Zielątkowie uczestniczy. Cały odcinek od

- 17 -

skrzyżowania ul. Dworcowej z obwodnicą aż do granicy Zielątkowa. I tam jest jeszcze ważny
element, mianowicie ul. Nad Torem, która ma być w przyszłości parkingiem, gdzie ma być parking
związany z koleją metropolitalną. I jeżeli my teraz tam nie zrobimy w tej chwili kanalizacji, to jak
będzie parking, to będzie wszystko rozryte i rozkopane. Z tego co wiem, to na razie nie mam mowy,
żeby ten fragment skanalizować, żeby mieć raz spokój, a po drugie jest to ulica zabudowana dość
gęsto i uważam, że trzeba by było to skończyć raz na zawsze. Tutaj w tej chwili ta sprawa w ogóle
nie wchodzi w rachubę.
Wójt G. Wojtera: Tylko informacyjne, chciałbym przypomnieć, że mówimy o projekcie północnym,
który jest zdecydowanie największym obecnie realizowanym przez Gminę, ale informuję Pana,
że kanalizację budujemy również w Chludowie, Złotkowie, Złotnikach i w Suchym Lesie. Na etapie
projektu jest kanalizacja w Biedrusku.
Wiceprzewodniczący Z. Hacia: Tak, ja rozumiem. Tylko jeżeli tam jest ten etap prowadzonych
robót, to żeby to włączyć, żeby potem nie kopać. Co to jest za robota, zrobimy wszystko,
przygotujemy pod parking, a potem będziemy dziury kopać na nowo. To potem ktoś puknie się w
głowę na to co my robimy.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (wraz z autopoprawką
zwiększającą nakłady o 4 000 000 zł.)
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/527/18.
Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2018 – 2019.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę bardzo Pani Skarbnik.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska: Tutaj autopoprawka będzie dotyczyła wcześniej wspomnianego
zadania, czyli kwota 4 000 000 zł zostanie dołożona do wydatków w roku 2018 r. do sumy łącznych
nakładów inwestycyjnych na tym zadania i do limitów zobowiązań, które Wójt może zaciągnąć
w związku z realizacją tej inwestycji.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018 – 2019 (wraz
z autopoprawką).
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/528/18.
Ad. 20.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Tutaj też będzie autopoprawka, proszę bardzo Pani Skarbnik.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska: Tutaj autopoprawka również będzie polegała na zwiększeniu
o kwotę 4 000 000 zł wydatków na wcześniej wspominaną inwestycję w Golęczewie i w Zielątkowie
i równocześnie spowoduje to zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 4 000 000 zł
deficytu budżetowego i również o 4 000 000 zł zwiększą się przychody Gminy w związku z wyższą
kwotą emisji obligacji.
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Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę jeszcze o przedstawienie opinii Komisji Finansowo
- Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Opinia była negatywna, przy 1 głosie „przeciw” i 4
„wstrzymujących się”.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r. (wraz z autopoprawką).
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/529/18.
Ad. 21.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Suchy Las.
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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z zaproponowanymi do wprowadzenia poprawkami.
Radny M. Przybylski: Proszę Państwa, te autopoprawki, o których Pan Przewodniczący wspominał,
to w § 7 ust. 4 proponujemy wpisać „Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 3 przekazuję
pisemną opinię dotyczącą projektu budżetu Wójtowi w terminie 3 dni od daty posiedzenia”. Kolejna
poprawka w § 8 ust. 1 proponujemy wykreślić wyrazy „autopoprawkę lub” czyli § 8 ust. 1 brzmiałby
„Wójt może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji
zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej”. Chodzi tutaj
o to, że może zdarzyć się sytuacja, jeśli Wójt zaproponowałby 1 autopoprawkę, ale faktycznie
składającą się np. z 50 zapisów budżetowych i Radni byliby skłonni poprzeć całą autopoprawkę Wójta
z wyjątkiem jednego zapisu, który byłby absolutnie niedopuszczalny i jaką wtedy mają możliwość
działania? Mają możliwość, że nie przegłosują całej tej autopoprawki, czyli wszystkich 49 zapisów,
które chcieliby poprzeć. Dlatego lepiej głosować po kolei, ja wiem, że to trwa dłużej, że to nie jest tak
do końca praktyczne, natomiast jest to bardzo czytelne i wygodne i jest to skuteczne w punktu
widzenia Rady Gminy, której jednak zadaniem jest uchwalanie budżetu w taki sposób w jaki ten
budżet sobie życzy uchwalić. Nie powinno być tutaj takich dylematów i takich konieczności, takich
uwarunkowań, bo one nie są merytoryczne tylko wynikają z formalnej strony działania.
I konsekwentnie w § 9 ust. 5 proponuję również wykreślić „autopoprawki lub” oraz w tym samym
paragrafie w ust. 7 proponuję wykreślić wyrazy „lub autopoprawki”. A więc ust. 5 brzmiałby
„Przedstawieniem autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej”, a ust. 7 brzmiałby
„Głosowaniem wniesionych autopoprawek Wójta”. Zachęcam Państwa do przegłosowania tych
autopoprawek. Nad tym projektem uchwały debatowała Komisja Statutowa, była Pani Skarbnik,
bo zostaliśmy umocowani przez Radę Gminy do tego, żeby trochę zmienić ten właśnie projekt
uchwały. On został zmieniony również w wymiarze czysto praktycznym, gdyż trochę mniej pracy
urzędników, zupełnie w naszym przekonaniu niepotrzebnej jest z tego projektu usunięte. Uporządkuje
to pewne zapisy, dodając daty, racjonalizując pewne terminy. Dlatego wydaje mi się, że jak
najbardziej z tymi poprawkami można byłoby zostawić w spadku tej nowej Radzie właśnie ten projekt
procedowania budżetu. Dziękuję.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Przechodzimy do głosowania zgłoszonych poprawek przez
Radnego M. Przybylskiego.
Jesteśmy przy § 7 ust. 4 proponuję się następujące brzmienie tego punktu „Przewodniczący komisji,
o której mowa w ust. 3 przekazuję pisemną opinię dotyczącą projektu budżetu Wójtowi w terminie
3 dni od daty posiedzenia”.
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Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie ww. poprawki
zaproponowanej przez Radnego M. Przybylskiego.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poprawka została przyjęta.
Paragraf 8 ust. 1 miałby następuję brzmienie po poprawce „Wójt może z własnej inicjatywy oraz na
podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego
Radzie projektu uchwały budżetowej”.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie ww. poprawki
zaproponowanej przez Radnego M. Przybylskiego.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poprawka została przyjęta.
Następnie paragraf 9 ust. 5 po wniesieniu poprawki miałby następujące brzmienie „Przedstawieniem
autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej”.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie ww. poprawki
zaproponowanej przez Radnego M. Przybylskiego.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poprawka została przyjęta.
Ustęp 7 miałby następujące brzmienie „Głosowaniem wniesionych autopoprawek Wójta”.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie ww. poprawki
zaproponowanej przez Radnego M. Przybylskiego.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Wszystkie poprawki zostały przyjęte.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Suchy Las.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/530/18.
Ad. 22.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie remontu dachu dla zadania pn.:
„Remont budynku i renowacja elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przy zabytku
w miejscowości Golęczewo.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poproszę Przewodniczącą Komisji Komunalnej i Ochrony
Środowiska radną A. Targońską o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska: Ja oczywiście powiem jak była opinia Komisji, natomiast
chciałabym powiedzieć, że wszystkie 4 kolejne uchwały wzbudziły naszą żywą dyskusję, dlatego
że brakuje takich jednoznacznych jasnych kryteriów przydziału środków przeznaczonych właśnie
na renowację zabytków. W związku z czym, gdzieś tam możemy czuć wewnętrznie, że nie do końca
być może sprawiedliwie zostały te środki podzielone. Jednak głosowaliśmy nad każdą z tych uchwał.
W przypadku pierwszej z nich 2 głosy „za”, 4 „wstrzymujące się”, czyli pozytywnie.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przyznania dotacji na wykonanie remontu dachu dla zadania pn.: „Remont budynku i renowacja
elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przy zabytku w miejscowości Golęczewo.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
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Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/531/18.
Ad. 23.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie I etapu rewaloryzacji ścieżek
spacerowych na terenie zespołu parkowego przy zabytku w miejscowości Biedrusko.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poproszę Przewodniczącą Komisji Komunalnej i Ochrony
Środowiska radną A. Targońską o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodnicząca KKiOŚ: Tutaj również Komisja się pozytywnie wypowiedziała, tj. 4 głosy „za”,
1 głos „wstrzymujący się”.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przyznania dotacji na wykonanie I etapu rewaloryzacji ścieżek spacerowych na terenie zespołu
parkowego przy zabytku w miejscowości Biedrusko.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/532/18.
Ad. 24.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.:
„Remont i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przy zabytku w miejscowości
Golęczewo.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poproszę Przewodniczącą Komisji Komunalnej i Ochrony
Środowiska radną A. Targońską o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodnicząca KKiOŚ: Również opinia pozytywna, tj. 4 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Remont i przebudowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przy zabytku w miejscowości Golęczewo.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/533/18.
Ad. 25.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej
i odtworzenia części budynku dla zadania pn.: „Remont starego kasyna wojskowego” przy zabytku
w miejscowości Biedrusko.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poproszę Przewodniczącą Komisji Komunalnej i Ochrony
Środowiska radną A. Targońską o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodnicząca KKiOŚ: Tutaj również opinia pozytywna, choć 1 głos „za”, 5 głosów
„wstrzymujących się”.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przyznania dotacji na wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej i odtworzenia części budynku dla zadania
pn.: „Remont starego kasyna wojskowego” przy zabytku w miejscowości Biedrusko.
Głosowano: 13 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/534/18.
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Ad. 26.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poproszę Przewodniczącą Komisji Komunalnej i Ochrony
Środowiska radną A. Targońską o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodnicząca KKiOŚ: Mamy 4 podobne uchwały w sprawie ustanowienia 4 różnych pomników
przyrody i we wszystkich przypadkach, wszyscy członkowie Komisji byli „za” podjęciem takich
uchwał.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Chodzi o drzewo dąb szypułkowy rosnący w obrębie
Złotkowo.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/535/18.
Ad. 27.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Następny projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody, dotyczy to daglezji zielonej rosnącej przy ul. Powstańców Wlkp. w Biedrusku.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/536/18.
Ad. 28.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Kolejny projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody, chodzi o dąb czerwony przy ul. Powstańców Wlkp. w Biedrusku.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/537/18.
Ad. 29.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Przystępujemy do ostatniego projektu uchwały jeżeli chodzi
o pomniki przyrody i teraz chodzi o wiąz szypułkowy rosnący przy ul. Parkowej w Biedrusku.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/538/18.
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Ad. 30.
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą
Czerwonak oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poproszę Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego radnego W. Majewskiego o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodniczący KBiPP: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Suchy
Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/539/18.
Ad. 31.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości
Golęczewo.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poproszę Przewodniczącą Komisji Komunalnej i Ochrony
Środowiska radną A. Targońską o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodnicząca KKiOŚ: Wszyscy członkowie jednogłośnie „za”.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Golęczewo.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/540/18.
Ad. 32.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczy zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Suchy Las.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poproszę Przewodniczącego Komisji Społecznej radnego
K. Pilasa o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodniczący KS: Komisja zaopiniowała pozytywnie, tj. 4 głosy „za”, 1 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”. Przy tej okazji mamy jedno pytanie do Pana Wójta. Panie Wójcie, w tej
uchwale precyzyjnie określamy ilości punktów z alkoholem, pytanie: ile mamy do tej pory takich
punktów i jaką mamy rezerwę w wydawaniu pozwoleń?
Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa, przygotowując ten projekt uchwały braliśmy pod uwagę
ewidencję tych wydanych wcześniej koncesji, koncesji rocznych, ilość wydawanych na każdą
z kategorii alkoholowych, określanych procentowo. Tak mamy rezerwę, to jest ok. 15%, a w
niektórych przypadkach przy alkoholach niskoprocentowych 20%. Mamy możliwości, ale tez
nie zwiększamy tego tak mocno, żeby powstawało tych punktów nie wiadomo ile. Staramy się tutaj
nie ograniczać.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód A. Ankiewicz: Czy możemy w jakiś
sposób wpłynąć na ograniczenie sprzedaży alkoholu w budynkach wielomieszkaniowych i w gęstej
zabudowie mieszkaniowej?
Wójt G. Wojtera: Wiadomo, że teraz wszystko w zasadzie można.
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Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód A. Ankiewicz: Należałoby więc wywołać
uchwałę antyalkoholową po prostu?
Wójt G. Wojtera: Tak.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia maksymalnej liczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchy
Las.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/541/18.
Ad. 33.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Suchy Las miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poproszę Przewodniczącego Komisji Społecznej radnego
K. Pilasa o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodniczący KS: Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie. Przy tej okazji tez mamy
pytanie do Wójta, w uchwale mówimy, że odległość do sprzedaży napojów alkoholowych nie może
być mniejsza niż 50 m, szczególnie są tutaj wymienione obiekty rekreacyjne. Takim obiektem jest
nasza hala, jak się w tej kategorii mieści restauracja Estella?
Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa, 50 m liczy się od wejścia, wejście główne do Estellii jest przy
WBK, a wejście do hali to jest wejście z holu, to nie jest wejście boczne do budynku. Przypomnę,
że budynek składa się z części A, B i C, i B – hala sportowa, C – część szatniowa, A – cześć
komercyjna, bank, restauracja i klub. I tam spełniamy tę normę 50 m. Podkreślam, że halą sportową
w rozumieniu tego jest hala sportowa z wejściem od tego holu wewnętrznego. Gdybyśmy podeszli
do tego całościowo, jako budynek z numerem administracyjnym to wyszłoby na to, że Estella jest na
środku obiektu rekreacyjnego. Od drzwi do drzwi spełniona jest tutaj norma powyżej 50 m.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
zasad usytuowania na terenie Gminy Suchy Las miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Głosowano: 12 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/542/18.
Ad. 34.
Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w Złotkowie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego była
pozytywna.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
nazwy ulicy w Złotkowie.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/543/18.
Ad. 35.
Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Biedruska.
Radny D. Matysiak: Proszę o 5 minut przerwy, aby ustalić członków zespołu.
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Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa, chciałbym Państwu przekazać pewną informację, niezwiązaną
z porządkiem obrad i tym o czym dzisiaj rozmawiamy. Kilka lat temu miałem okazję Radę Gminy
informować, proszę Państwa dzisiaj podejmując uchwałę budżetową, przyjmując moje autopoprawki
przekroczyliśmy kwotę 200 mln zł.
Radny D. Matysiak: To wiemy.
Wójt G. Wojtera: Zawsze informuję o przejściu, nawet brawa były ostatnio jak 100 mln zł
przekraczaliśmy.
Radny K. Pilas: Pamiętam jak było 30 mln zł.
Wójt G. Wojtera: Tylko chciałem Państwa poinformować. Państwa decyzja ws. uchwały budżetowej
spowodowała, że po stronie wydatkowej przekroczyliśmy 200 mln zł, a jest ścisły związek pomiędzy
tym o czym mówił Pan Przewodniczący Matysiak mówiąc o wskaźniku zadłużenia licząc po staremu,
a nie art. 243, a starym wskaźnikiem, ponieważ tak szybkie wzmacnianie budżetu, taki przyrost i po
stronie dochodowej i po stronie wydatkowej ma znakomity wpływ na kształtowanie się wskaźników
jeżeli liczymy to po staremu.
Radny M. Przybylski: Panie Wójcie, po pierwsze Rada świadomie podejmuje pewne decyzje
i zdajemy sobie sprawę, że musimy nadrobić pewne zaległości. Po to się oddłużaliśmy, żeby wydawać
pieniądze na cele społecznie uzasadnione. To był nasz program wyborczy. My chcieliśmy oddłużyć
Gminę, ale oddłużenie Gminy samo w sobie nie jest żadną wartością. Oddłużenie Gminy jest tylko
i wyłącznie pewnym celem do pozyskania np. środków z UE, środków z Aquanet. Mówił Pan, że chce
Pan pokazać tę kwotę, żeby dostać więcej pieniędzy i Rada Panu to dzisiaj umożliwiła. Będziemy
nadal funkcjonować w ten sposób, żeby na ważne cele społeczne przeznaczać środki nawet kosztem
okresowego zadłużenia. My w pewnym momencie byliśmy w sytuacji takiej, że mieliśmy 60% długu
i wybudowaliśmy 3 szkołę w Suchym Lesie. My się przeciwko temu buntowaliśmy. A to jest zupełnie
coś innego. Kolejna kwestia Pana Wójcie, jest taka, że jak uruchamialiśmy w ogóle całą sprawę
związaną z obligacjami to wyraźnie Pan mówił, że sama emisja obligacji jeszcze nie stanowi
faktycznie długu, tylko jest przychód gotówkowy ze sprzedaży. Dopiero w momencie kiedy my coś
kupimy, zbudujemy, wydamy te pieniądze to wtedy stanowi to nasz wydatek. Jak Pan to będzie
wydawał, to zobaczymy na jakie cele. Czy zaufanie, którym Rada Pana obdarzyła ma sens czy też nie?
Czas pokaże, ale ufam, że będzie ok i te środki zostaną wydane na te cele, o których mówiliśmy.
Nie ma tutaj zagrożenia. Poza tym, my trochę demonizujemy wydatki, ponieważ proszę zauważyć,
że po stronie przychodów, choć jest tam 500+ i on jest trochę sztucznie pompowany, natomiast
po stronie przychodowej budżet też rośnie. Wpływy z PIT rosną, jeśli wybudujemy osiedle na 2000
mieszkańców w Złotnikach to będą realne wpływy z PIT. W moim przekonaniu to będzie ładnych
kilka milinów rocznie. Dlatego musimy tym ludziom umożliwić to, żeby oni te składki z tego PIT – u
płacili w naszej Gminie. Nie da się ich do tego zmusić proponując im wyjazd z osiedla rowerem,
bo mogą się zdenerwować, sprzedać te mieszkania i się wyprowadzić gdzie indziej. To jest naszym
działaniem. Dziękuję bardzo.
Wójt G. Wojtera: Ja się oczywiście zgadzam. Mam nadzieję, że Pan również zgadza się z moją
wypowiedzią, a ja się zgadzam z Pana wypowiedzią. Też nie należy demonizować, bo
przyzwyczailiśmy się do tego starego wskaźnika. Chciałbym przy tej okazji przekroczenia tych 200
mln zł Państwa zapewnić, że gdybyśmy policzyli możliwości zadłużenia się Gminy Suchy Las licząc
indywidualnym wskaźnikiem z art. 243 to zdecydowanie lepiej by to wyglądało. Tam tym elementem
decydującym jest nadwyżka operacyjna, która cały czas jest naszą silną stroną. Ta nadwyżka
operacyjna jako budulec do art. 243 w tej możliwości jest cały czas bardzo wysoka, co korzystnie
wpływa na możliwości długu w Gminie Suchy Las.
Radny M. Przybylski: Dla celów porównawczych, gdyż art. 243 został wprowadzony później,
dla celów porównawczych nie sposób nie stosować tego bezwzględnego wskaźnika procentowego.
To by nie miało sensu takie porównanie, gdybyśmy stosowali dwa różne kryteria. Nie wiem czy Pan
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Wójt się zgodzi czy nie, ale istnieje taka przemożna tendencja, żeby powrócić do tego starego sposobu
określania zadłużenia. Nie wiem na ile to są w tej chwili racjonalne pobudki, ale w każdym razie
o tym się mówi, przynajmniej rok temu się mówiło, ale nie wiem czy jeszcze teraz się mówi.
Radny R. Tasarz: Przychylę się do wypowiedzi jednego i drugiego Pana, gdyż faktycznie szkoda,
że nie potrafimy się cieszyć. Chciałbym Państwu powiedzieć, że faktycznie te 200 mln zł robi
wrażenie. Jest to wspólna zasługa organu wykonawczego i uchwałodawczego. Rada jest po to, żeby
radzić, ponosimy odpowiedzialne decyzje i ja bym z tego miejsca chciał podziękować i Panu Wójtowi
i Pani Skarbnik i Państwu za to, że tak odważnie podchodziliśmy do tematu i faktycznie oklaski
się należą.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Zarządzam 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Radny D. Matysiak: Mamy mniej więcej ustalony skład, który przegłosujemy. Może Grzegorz
Łukszo. Tutaj jest słowo „z” mieszkańcami, chodzi żeby literę „z” dodać, w tytule, w podstawie
prawnej dla tej uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę o poprawienie. Poproszę o informację kto zgłosił się
do zespołu konsultacyjnego.
Radny D. Matysiak: Myślę, że Pani Sekretarz tutaj…
Radny G. Łukszo: Podstawę prawną chciałaby zmienić.
Sekretarz Gminy J. Nowak: W podstawie prawnej w pierwszej linijce „(…) ustawa o samorządzie
gminny (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.). Prosiłabym o poprawienie, żebyśmy już potem sami
nie musieli tego poprawiać.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę o propozycję do zespołu.
Radny D. Matysiak: Propozycję do zespołu to: D. Matysiak, G. Łukszo…
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Czy Pan Radny G. Łukszo wyraził zgodę?
Radny G. Łukszo: Tak.
Radny D. Matysiak: M. Przybylski.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Czy Pan Radny M. Przybylski wyraził zgodę?
Radny M. Przybylski: Tak.
Radny D. Matysiak: K. Pilas.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Czy Pan Radny K. Pilas wyraził zgodę?
Radny K. Pilas: Tak.
Radny D. Matysiak: Pan Radosław Banaszak.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Czy Pan R. Banaszak wyraził zgodę?
Pan R. Banaszak: Tak wyrażam zgodę.
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Radny D. Matysiak: Marcin Kołodziejczak.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Czy Pan M. Kołodziejczak wyraził zgodę?
Pan M. Kołodziejczak: Tak wyraziłem.
Radny D. Matysiak: Pani Joanna Nowak.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Czy Pani J. Nowak wyraziła zgodę?
Sekretarz Gminy J. Nowak: Tak.
Radny D. Matysiak: M. Jankowiak.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Czy Pan Radny M. Jankowiak wyraził zgodę?
Radny M. Jankowiak: Tak.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: A kto przewodniczącym?
Radny D. Matysiak: Myślę, że przewodniczącego…
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Wybierzecie Państwo na pierwszym posiedzeniu. Kto zwołuje
pierwsze posiedzenie zespołu konsultacyjnego, jeżeli nie ma przewodniczącego?
Radny M. Przybylski: Inicjator uchwały, tak było ostatnio.
Radny K. Pilas: Jeszcze daty?
Radny D. Matysiak: Od 1 do 30 września proponujemy.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
konsultacji z mieszkańcami Biedruska.
Głosowano: 13 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta i nosi numer XLIVII/544/18.
Ad. 36.
Informacje:
a/ Wójta Gminy
Zastępca Wójta M. Buliński:
Z zakresu Referatu Komunalnego: wiele bieżących spraw związanych z remontami, z umocnieniem
dróg gruntowych płytami, z ważniejszych spraw:
•
•
•
•

Biedrusko – zakończono prace na ul. Jesionowej, do wykonania część drobnych prac w rejonie
skrzyżowania ul. Jesionowa/ Kurkowa.
Realizowane są prace związane z konserwacją oświetlenia gminnego, z oznakowaniem poziomym
i pionowym oraz sygnalizacjami świetlnymi.
III przetarg na wykonanie organizacji ruchu na os. Grzybowym – otwarcie ofert 10.09. i liczymy,
że zabezpieczenie środków finansowych pozwoli ten przetarg rozstrzygnąć.
Suchy Las – Wschód: ostatnie wyjaśnienia i odpowiedzi na kilka pytań związanych z organizacją
ruchu. Po tych kilku wątpliwościach, które Starostwo Powiatowe do nas złożyło to już nic nie
będzie stało na przeszkodzie żeby ostatecznie nastąpiło przyjęcie tej organizacji ruchu.
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•

Suchy Las: projekt jest gotowy, mamy pozytywną opinię Zarządu Dróg Powiatowych z uwagami,
które w tej chwili wyjaśniamy i są poprawiane przez projektantów.

Informacje inwestycyjne:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Suchy Las – budowa ul. Jeżynowej z miejscami parkingowymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
– toczą się prace na ul. Jeżynowej, wykonano kanalizację deszczową i trwają prace drogowe.
Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego, firma Infradrog Chodzież, rozpoczęły się prace związane
z budową kanalizacji sanitarnej i są prowadzone uzgodnienia z Enea SA. w sprawie przestawienia
słupa wysokiego napięcia.
Suchy Las – budowa ul. Łozowej, na ukończeniu prace związane z budową kanalizacji sanitarnej
i rozpoczęły się prace związane z budową deszczówki.
Chludowo – modernizacja „Starego Baru”, toczą się głównie prace związane z projektem
budowalnym, dokonywane są też pewne prace odkrywkowe i porządkowe wewnątrz budynku,
co ma wpływ na projekt.
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, trwa kompletowanie dokumentów
i odbiory Aquanet SA.
Golęczewie – budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Czereśniowa, Polna, Kwiatowa i Lipowa,
wykonawca WUPRINŻ S.A., przekazano plac budowy, planowane rozpoczęcie robót to 09.2018 r.,
Budowa węzłów przesiadkowych Golęczewo i Chludowo wraz z ciągami pieszo-rowerowymi,
trwają prace projektowe i uzgodnienia oraz opiniowanie.
Golęczewo - budowa przedszkola w Golęczewie, trwają prace związane z projektami
wykonawczymi i organizacją placu budowy.
Zielątkowo - budowa kanalizacji sanitarnej, trwają prace związane z budową przyłączy kanalizacji
w ul. Leśnej, budowana jest kanalizacja deszczowa w ul. Dworcowej i Szkolnej. Na 09.2018 r.
planowane jest ułożenie warstw wiążących na ul. Dworcowej, Szkolnej i Leśnej, w 10.2018 r.
warstw ścieralnych w ul. Leśnej, Szkolnej i Krótkiej.
Budowa ulic w Złotnikach II – kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji
deszczowej oraz dróg. Kolejny etap – wykonawca Inzbruk Słupca czyli ul. Kalinowa, Prosta,
Działkowa został przekazany plac budowy i trwają procedury rozpoczęcia prac i zamawianie
materiałów.
Zakończyły się prace związane z modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 Suchym
Lesie oraz malowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1.
Suchy Las - budowa infrastruktury w rejonie ul. Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Zgodnej
i Ogrodniczej”, to zadanie inwestycyjne zostało zakończone.
Biedrusko – budowa obiektu przedszkolnego została zakończona.
Budowa ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko, II etap została zakończona.
Sieć wodociągowa w ul. Wspólnej w Chludowie, chodnik w ul. Kościelnej w Chludowie,
skablowanie linii pod budowę przedszkola w Golęczewie, budowa wodociągów w ul.
Czereśniowej w Golęczewie i budowa węzła przesiadkowego w Złotnikach zostały zakończone.

Informacje odnośnie przetargów:
•

•
•
•

•

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci
wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice: Dworcowa,
Tysiąclecia i Lipowa” ETAP 3B, podpisano umowę z firmą WUPRINŻ S.A. za cenę
19 611 000 zł.
Przetarg „Złotniki III - Kochanowskiego i Pawłowicka” – umowa podpisana z firmą RBD System
Borówiec za cenę 10 884 474 zł.
Przetarg „Złotniki II - etap I i II”, następuje przekazanie budowy.
Przetarg „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka – Nektarowa” trwa postępowanie przetargowe,
zmierzamy do wyboru wykonawcy i najprawdopodobniej będzie to Infradrog Chodzież (lider
konsorcjum) za cenę łączną 983 827 zł.
„Zakup samochodu gaśniczego dla Golęczewa” – 6.09.2018 r. otwarcie ofert.
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•
•
•

Przetarg „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy: Biedrusko – ul. Topazowa,
Kamienna, Piaskowa; Chludowo – ul. Strumykowa, Zielątkowo – ul. Daglezjowa” – otwarcie ofert
14.09.2018 r.
„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury w strefie aktywizacji
gospodarczej w Złotkowie” – przetarg w przygotowaniu.
Przetarg „Budowa ulic w Złotnikach na os. Grzybowym – ul. Kukułcza i pl. Sokoła”
w przygotowaniu, będzie ogłoszony we 09.2018 r.
„Budowa ulic na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku” – etap I – przetarg w przygotowaniu,
czyli ul. Rubinowa i ulice boczne, ogłoszenie we 09.2018 r.

b/ Przewodniczącej Rady Gminy
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Proszę Państwa, trochę tych informacji się zebrało więc proszę
o cierpliwość.
•

•

•

Pismo Posła B. Wróblewskiego do Ministra Zdrowia Ł. Szumowskiego: „Szanowny Panie
Ministrze, zwracam się do Pana na prośbę Zbigniewa Hąci, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Suchy Las oraz Haliny Gramsch, Sołtysa wsi Chludowo, a także dużej grupy mieszkańców
Chludowa, Zielątkowa, Golęczewa, Świerkówki, Wargowa i Maniewa. W czerwcu 2017 r. cztery
tysiące mieszkańców tych miejscowości zostało pozbawionych możliwości korzystania
z bezpłatnej opieki stomatologicznej w związku z tym, że NFZ nie przedłużył kontraktu z
lokalnym gabinetem stomatologicznym Pani Małgorzaty Bartyńskiej w Chludowie. Mieszkańcy
terenów wiejskich oczekują świadczeń w dostępnych dla nich lokalizacjach. Kumulacja gabinetów
w jednej tylko centralnej miejscowości na terenie Gminy Suchy Las, nawet gdy jest w pełni zgodna
z przepisami prawa, jest niezrozumiała i odbierana jako krzywdząca. Być może problem leży
w formule konkursów, która paradoksalnie prowadzić może do ograniczenia % dostępności
świadczeń. Decyzja ta doprowadziła do dużego i trwającego od wielu miesięcy poruszenia lokalnej
społeczności. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie tej sprawy. Mam nadzieje, że uda się
znaleźć satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie. Łącze wyrazy szacunku”.
Odpowiedź od Ministra Zdrowia „Szanowny Panie Pośle, w odpowiedzi na pismo dotyczę
nieprzedłużenia kontraktu z lokalnym gabinetem stomatologicznym Pani Małgorzaty Bartyńskiej
w Chludowie uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Zawieranie umów
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia
umów, a także monitorowanie ich realizacji oraz rozliczenia należą wyłącznie do kompetencji
NFZ. Powyższe zadania w imieniu Funduszu realizują dyrektorzy oddziałów wojewódzkich.
Dyrektor wojewódzkiego oddziału poinformował Ministra Zdrowia iż po dokonaniu oceny
wniosku przedstawicieli Gminy Suchy Las oraz wsi Chludowo w części dotyczącej zabezpieczenia
dostępu do świadczeń stomatologicznych, w tym dla dzieci kształcących się w Zespole Szkół
w Chludowie podejmie działania zmierzające do ogłoszenia postępowania uzupełniającego, które
powinno zabezpieczyć dostępność do przedmiotowych świadczeń na powyższym obszarze.
Warunkiem ogłoszenia postępowania uzupełniającego jest wola przystąpienia ww. podmiotu
leczniczego do postępowania konkursowego. Jednocześnie uprzejmie informuję, że postępowanie
konkursowe jest procedurą w pełni sformalizowaną, która wyłącza możliwość swobodnego
uznania administracyjnego w zakresie wyboru oferentów przez zarówno komisję konkursową, jak i
Ministra Zdrowia”.
Pan z Golęczewa napisał pismo i poprosił o informację nt.: „1. wykazu i długości dróg gminnych
w poszczególnych miejscowościach Gminy z wyszczególnieniem dróg gruntowych, które zostały
poddane równaniu, ulepszaniu nawierzchni w latach 2017 – 2018 w ramach normalnego
utrzymania dróg oraz kosztów finansowych jakie zostały na ten cel poniesione w rozbicie na
poszczególne miejscowości. 2. Kopii protokołów przeglądu dróg gminnych przeznaczonych do
remontu, równania itp. w miejscowości Golęczewo w latach 2017-2018. 3. Standardów
technicznych lub norm obowiązujących dla dróg gminnych na podstawie których droga jest
kwalifikowana do remontu, utwardzenia, równania itp. 4. Standardów technicznych lub norm jakim
powinna odpowiadać gminna droga gruntowa po przeprowadzeniu równania i utwardzania”.
Całość korespondencji z odpowiedzią i tabelkami do zapoznania się w Biurze Rady.
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•

•

•

•

Pismo z 17.07.2018 Wojewody Wielkopolskiego: „W związku z przysługującymi Wojewodzie
kompetencjami nadzorczymi wskazuję, iż stosownie do zapisów ustaw ustrojowych samorządu
terytorialnego do wyłącznej właściwości organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego należy podejmowanie uchwał w zakresie wynagradzania pracowników
samorządowych. W obecnie obowiązującym porządku prawnym aktem wykonawczym
regulującym zasady wynagradzania ww. pracowników samorządowych jest rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Rozporządzenie to wprowadza z dniem 1 lipca 2018 r. niższe stawki poszczególnych składników
wynagrodzenia, co rodziło obowiązek podjęcia nowych uchwał ustalających wynagrodzenia
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałka województwa oraz pozostałych
pracowników samorządowych, zgodnie z wymogami prawa. Niniejszym zwracam zatem uwagę
na konieczność dostosowania uchwał dotyczących wynagradzania ww. pracowników
samorządowych do obowiązujących regulacji prawnych. Równocześnie proszę o poinformowanie
Wojewody Wielkopolskiego w terminie do dnia 23 lipca 2018 roku o sposobie realizacji ww.
obowiązku w szczególności wskazanie: w jakim terminie zostały podjęte przedmiotowe uchwały,
jeśli nie zostały podjęte, to proszę podać uzasadnienie odmowy ich podjęcia”.
Odpowiedź na ww. pismo Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las: „W odpowiedzi na pismo
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie konieczności dostosowania uchwał
dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych do obowiązujących regulacji prawnych
uprzejmie informuję, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suchy
Las został przygotowany w Urzędzie Gminy i przedłożony Radzie Gminy na posiedzeniu XLVI
sesji Rady Gminy Suchy Las w dniu 29 czerwca br. Radca prawny Urzędu uczestniczący w sesji
udzielił wyjaśnień, co do obowiązujących przepisów w tym zakresie, informując, że nie widzi
potrzeby przyjmowania powyższej uchwały przez Radę Gminy. W głosowaniu nad projektem
uchwały wszyscy obecni radni wstrzymali się od głosu. Uchwała nie została zatem przyjęta.
W załączeniu przesyłam wyciąg z projektu protokołu w części dotyczącej przedmiotowej
uchwały”. Na razie nie wpłynęła w tej kwestii żadna dodatkowa korespondencja.
Otrzymaliśmy informację, że gmina Jarocin wystąpiła ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów
i Województw DROGA S 11. „(…) Powodem wystąpienia jarocińskiego samorządu ze struktur
organizacji są działania inicjowane przez prezesa stowarzyszenia, Wojciecha Jankowiaka. Metody
i przedsięwzięcia stosowane przez stowarzyszenie „Droga S11” w ostatnim czasie znacznie
odbiegają od naszych standardów. Są to działania o podłożu politycznym i nie chcemy, żeby
Gmina Jarocin brała w nich udział”. Całość pisma w Biurze Rady.
Radny G. Łukszo zwrócił się 23.07.2018 z pismem: „Szanowny Panie Wójcie, Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Suchy Las tej kadencji przeprowadziła szereg kontroli, za każdym razem
przygotowując wystąpienia pokontrolne. Zgodnie z tegorocznym planem pracy Komisja
ma przewidzianą kontrolę ich realizacji. W związku z powyższym bardzo proszę o przedstawienie
w formie pisemnej jak wygląda realizacja wystąpień pokontrolnych dla każdej z zakończonych
kontroli. W związku z tym, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej planowane jest na sierpień
bieżącego roku proszę o odpowiedź w możliwie krótkim terminie”.
Odpowiedź Wójta na ww. pismo: „Odpowiadając na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 23 lipca
2018 r. w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych dla kontroli, przeprowadzonych przez Komisję
Rewizyjną w kadencji 2014-2018, przekazuję poniższe zestawienie. 1. Wystąpienie pokontrolne
z 16 listopada 2015 r. Zakres kontroli: efektywność wydatkowania środków przyznanych dla
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego z budżetu Gminy Suchy Las w 2014 r. na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie ze
spostrzeżeniami Komisji Rewizyjnej skład komisji konkursowej powołanej przez Wójta Gminy
Suchy Las w celu rozstrzygania ofert z pożytku publicznego powiększa swój skład, o dodatkowych
przedstawicieli pożytku publicznego - z jednego przedstawiciela obecnie do trzech. Zgodnie
z ustawą o Pożytku Publicznym w posiedzeniach Komisji może uczestniczyć jako obserwator
każdy przedstawiciel Stowarzyszenia, którego to zadanie dotyczy. Konkursy z Pożytku
Publicznego ogłaszane są rokrocznie na przełomie grudnia i stycznia każdego roku (całorocznie).
Zgodnie z Ustawą Pożytku Publicznego art. 19a. również umieszczane są ogłoszenia na tzw.
granty. Informacje o ogłoszeniach publikowane są na tablicy ogłoszeń, w BIP-ie, Gazecie
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Sucholeskiej i na stronie internetowej. Konkursy rozstrzygane są na bieżąco zgodnie z zapisami
ustawy o pożytku publicznym. Podczas analizy nie stwierdzono uchybień w zakresie kosztów
merytorycznych ponoszonych przez organizacje/ kluby/ stowarzyszenia. Budżet dla organizacji
pozarządowych jest wykorzystywany w 100%, a niektóre kluby proponują wyższy aniżeli
oczekiwany wkład finansowy (10%). Wynika z tego, że zarówno Gmina ogłaszając konkursy, jak i
kluby/stowarzyszenia sportowe sięgając po środki finansowe dokładają wszelkich starań, ażeby
wszystkie zadania publiczne realizowane w naszej Gminie były przeprowadzane na najwyższym
poziomie z wykorzystaniem przeznaczonych na to środków finansowych.
2. Wystąpienie pokontrolne z 30 grudnia 2015 r. Zakres kontroli: kontrola budowy przedszkola
w m. Chludowo. W przedmiotowej sprawie podjęto następujące działania: Zakupiono sprzęt, który
odtwarza wszystkie nowoczesne źródła dźwięku (mp 3 itp.) z możliwością podłączenia
do istniejącej instalacji oraz zakupiono mikrofony. Nauczycielki przedszkola są zadowolone
z wyposażenia audio, nie zgłaszają zastrzeżeń, podkreślając funkcjonalność zakupionego sprzętu.
3. Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 maja 2016 r. Zakres kontroli: kontrola w zakresie budowy
chodnika w ciągu ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych w Biedrusku. Miejsca montażu balustrad
i poręczy ochronnych, wynikają z obowiązujących przepisów, które definiują ich rodzaj oraz
lokalizację. Dodatkowo, umieszczenie barier może być spowodowane odrębnymi uzgodnieniami
czy wymogami zarządcy drogi bądź właściciela nieruchomości sąsiadującej z pasem drogowym
(np. Lasy Państwowe, Wojsko Polskie). Tam gdzie jest to możliwe, ich lokalizacja jest
ograniczana. Czas trwania inwestycji jest planowany w sposób, umożliwiający kompleksową
realizację danego zadania, w pierwotnie wyznaczonym terminie umownym. Przed ogłoszeniem
postępowania o udzielenie zamówienia dla danej inwestycji, termin wykonania jest zawsze
weryfikowany i jeżeli jest potrzeba i możliwość skrócenia, korygowany. Każdy z pracowników
merytorycznych odpowiadających za daną inwestycję, jest zobowiązany do posiadania pełnej
wiedzy na temat jej realizacji., dysponowania informacją o postępie oraz problemach
występujących na danym zadaniu. Powyższe wiąże się z konieczną obecnością i przeglądami
inwestycji w terenie, co jest na bieżąco weryfikowane. W Referacie Budowlano - Inwestycyjnym
został zatrudniony dodatkowy pracownik, co nie rozwiązało jednak problemów kadrowych.
Od ponad 7 miesięcy trwa nabór na stanowisko po pracowniku, który przeszedł na emeryturę.
Przy zawieraniu umów zwracana jest uwaga na kompletność zapisów.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 stycznia 2017 r. Zakres kontroli: kontrola w zakresie
remontów placówek oświatowych przeprowadzonych w 2015 r. Referat Zamówień Publicznych
i Środków Zewnętrznych prowadzi postępowania przetargowe lub zapytania ofertowe dla spraw,
które bezpośrednio wpływają do Referatu. Oznacza to, że Ref. Zamówień Publicznych i Środków
Zewnętrznych nie uczestniczy w prowadzonych przez placówki oświatowe lub inne jednostki
postępowaniach przetargowych/ zapytaniach ofertowych. Jednocześnie pracownicy referatu
dokładają wszelkich starań, aby prowadzone przez referat zamówienia, procedowane były z
zachowaniem należytej staranności.
5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 czerwca 2017 r. Zakres kontroli: kontrola realizacji zadania
budżetowego przez Zespół Redakcyjny Gazety Sucholeskiej określony przez Zarządzenie Wójta
nr 72/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Polityki Informacyjnej Gminy Suchy Las w latach
2015 - 2016, oraz planowa kontrola Referatu promocji Gminy Urzędu Gminy Suchy Las.
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Komisji Rady Gminy Suchy Las przekazano w dniu
20 czerwca 2017 r. Przewodniczącej Rady Gminy. Zalecenie formalizacji strategii Promocji Gminy
jest w trakcie realizacji. Wstępna ankieta do celów opracowania Strategii Promocji Gminy Suchy
Las została przeprowadzona i zweryfikowana. Aktualnie trwają prace nad doborem narzędzi do
dalszych badań w konsultacji z podmiotem doradczym. Ze względu na niewystarczającą ilość
środków w budżecie gminy na przeprowadzenie pełnych badań i wywiadów, skierowany zostanie
do budżetu wniosek o zagwarantowanie odpowiednich środków finansowych w roku 2019.
Natomiast zakładane wyodrębnienie w strukturze Referatu Promocji Gminy pracownika
zajmującego się m.in. promocją gospodarczą i pomocą dla przedsiębiorców zostało zrealizowane
i we wrześniu 2017 r. taki pracownik został przyjęty.
6. Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 marca 2018 r. Zakres kontroli: inwestycja kubaturowa - filia
szkoły podstawowej przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie. Zalecenia dotyczące przyszłości
inwestycji zostały wdrożone. Budynek przy ul. Konwaliowej obecnie służy jako drugi budynek
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Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie. W związku z trwającą obecnie procedurą sporządzania
planu miejscowego, z przedłużeniem ul. Jaśminowej w kierunku ww. szkoły informuję,
że procedura ta skończy się 01.10.2018 r. Jest to zakończenie terminu składania uwag do projektu
ww. planu. Terminy procedury planistycznej wynikają z przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym”.
Pismo ze Straży Gminnej do Przewodniczącej Zarządu Os. Grzybowego: „W związku
z przeprowadzoną w dniu 07.08.2018r. wizją na terenie Złotnik-Osiedla Grzybowego Straż
Gminna Gminy Suchy informuje, że ujawniono szereg usterek i utrudnień w ruchu drogowym,
które zawarte zostały w załączonej tabeli, a której treść przekazana została do Referatu
Komunalnego Urzędu gminy Suchy Las z prośbą o ich sukcesywne usunięcie”. Chodzi tutaj
o oznakowanie pionowe, poziomie oraz zarastającą zieleń, która utrudnia widok przy
skrzyżowaniach.
Korespondencja z 19.07.2018 r. od Stowarzyszenia Rolników Indywidualnych i Producentów
Żywności „Razem” z Chludowa, do wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy: „Stowarzyszenie
Rolników Indywidualnych i Producentów Żywności „Razem” z siedzibą w Chludowie,
woj. Wielkopolskie, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym oraz
na podstawie § 1 i § 6 ust. 1 punkt. 5 i 6 uchwały nr XXV/2013/2008 Rady Gminy Sychy Las
z dnia 25.09.2008 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chludowo, wzywa organ
wykonawczy wsi Chludowo, Panią Sołtys Halinę Gramsch, o przeprowadzenie konsultacji
społecznych z udziałem członków Naszego Stowarzyszenia w sprawie bezprawnego ograniczania
praw obywatelskich, działalności gospodarczej i rolnej przez, i z inicjatywy Sołtysa wsi Chludowo.
Jednocześnie wzywamy do dostosowania się do obowiązujących aktów prawnych i zapewnienie
Naszemu Stowarzyszeniu statusu strony konsultacji społecznych w wywołanym sporze
mieszkańców. Uzasadnienie: W dniu 10.07.2018 roku w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich
w Chludowie, odbyło się zwołane przez Panią, tylko dla wtajemniczonych spotkanie przeciwników
rolników i producentów żywności w naszej wsi. Zebranie to dotyczyło podjęcia działań we celu
uniemożliwienia Panu Adamowi Schneiderowi, naszemu członkowi, przeniesienia gospodarstwa
rolnego z miejsca obecnie zajmowanego na inne miejsce do tego przeznaczone. Zebranie to nie
spełniało norm prawnych opisanych w § 13 punkt 1 Statutu Sołectwa Chludowo i jako takie nie
może być uznawane za zebranie konsultacyjne lub zebranie wiejskie. Co najdziwniejsze jako organ
wykonawczy wsi prowadziła Pani to zebranie z udziałem pracownika gminy Suchy Las,
przeprowadzała głosowania i podejmowała uchwały. Stanowi to jaskrawe naruszenie
obowiązujących również Panią przepisów. Na marginesie musimy zwrócić uwagę ,że spotkanie
to zorganizowała Pani prawem kaduka bez uzyskania zgody na skorzystanie z pomieszczeń
od prawnego dysponenta obiektu w całkowitej tajemnicy. W tak ważnych dla życia i mienia
sprawach członków społeczności lokalnej jest Pani zobowiązana przeprowadzić konsultacje
społeczne i dążyć do zachowania harmonijnego i zgodnego współistnienia pomiędzy rodzinami
zamieszkującymi tą wieś od pokoleń i tworzącymi zręby demokracji lokalnej, a nowymi
mieszkańcami naszej wsi. Tymczasem nie łączy Pani społeczności lecz dzieli dla bliżej
niesprecyzowanych celów wyborczych lub w źle pojętej wierze swoich obowiązków. Takie
stanowisko skutkować może zastosowaniem wobec Pani zapisów § 28 ustęp 2 pkt 3 Statutu wsi
Chludowo. Jednocześnie zwracamy uwagę na łamanie przez Panią i uczestników owego
nieformalnego spotkania w dniu 10.07.2018 roku, zapisów art. 1, 22, 23, 30, 31 ustawy zasadniczej
z dnia 02.04.1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji
oraz w myśl karnym i cywilnym obowiązującym aktom prawnym (ustawy Kodeks Karny, Kodeks
Cywilny, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej itp.), w przypadku dalszego łamania
prawa przez Panią i uczestników owego zgromadzenia zarówno Pani jak i te osoby pociągnięte
zostaną nie tylko do odpowiedzialności za łamanie prawa, ale i wystąpimy o odszkodowania z tego
tytułu. Zapewniamy, że od dziś stać będziemy na straży niezbywalnych, Konstytucyjnych praw
swoich członków, czynnie uczestnicząc i przeciwstawiając się wszelkim próbom działania na ich
szkodę z naruszaniem ich praw. W tym też celu weźmiemy udział w zebraniu w dniu 24.07.2018
roku w Chludowie, gdyż jest to miejsce siedziby Naszego Stowarzyszenia, posiadającego sądową
rejestrację i zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, mamy do tego pełne prawo. Ponownie
wzywamy Panią do refleksji i działania zgodne z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej prawodawstwem. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na naruszenie przez Panią art. 77
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ust. 1 ustawy zasadniczej i zagrożenia odszkodowaniem za te czyny w stosunku do samorządu wsi
oraz gminy, kopia powyższego pisma przesłana zostanie do wiadomości Wójta Gminy Suchy Las
oraz Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las, która to Rada Gminy przekazała uchwałą
nr XXV/213/2008 z dnia 25.09.2008 r. na Panią część swoich, ustawowych praw i obowiązków.
Przypominamy też, że wszelkie podejmowane uchwały które stoją w niezgodzie z ustawą
zasadniczą i innymi aktami prawnymi wydanymi przez Sejm lub z jego upoważnienia, objęte
są sankcją nieważności”.
Pismo z 27.07.2018 r. od Stowarzyszenia „Razem” z Chludowa: „Stowarzyszenie Rolników
Indywidualnych i Producentów Żywności RAZEM z siedzibą w Chludowie, wzywa Radę Gminy
Suchy Las do poszanowania obowiązujących przepisów prawa i zajęcie stanowiska
stwierdzającego, że zwołane w dniu 23.07.2018 roku o godz. 19,00 w Zespole Szkół w Chludowie
zebranie wiejskie jak i wszelkie podejmowane na nim uchwały, są nieważne z uwagi na naruszenie
zapisów § 1 uchwały nr XXV/213/2008, Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2008 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chludowo. Uzasadnienie: Zgodnie z § 1 uchwały nr
XXV/213/2008, Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Chludowo zapisany został i uchwalony w pełnym brzmieniu. Statut Sołectwa Chludowo,
określający status prawny sołectwa, prawa i obowiązki organów sołeckich i sposobu ich
wykonywania. Zawiera on również zapisy o wymogach formalnych, bez których podejmowane
działania nie mogą być uznane jako ważne i skuteczne prawnie. W dniu 23.07.2018 roku, sołtys
Sołectwa Chludowo, zwołała zebranie wiejskie na godzinę 19 w Zespole Szkół w Chludowie.
Zgodnie z obowiązującym zapisem § 13 Statutu Sołectwa Chludowo, wymienionego w § 1
uchwały nr XXV/2013/2008 z dnia 25.09.2008 roku Rady Gminy Suchy Las, zwołanie zebrania
wiejskiego dla jego ważności, wymaga spełnienia wszystkich warunków wymienionych w §13
Statutu/ Uchwały. Tymczasem zwołujący zebranie nie umieścił w ogłoszeniu o jego zwołaniu
harmonogramu zebrania, ograniczając się jedynie do sformułowania cyt. „główne tematy zebrania
to: budowa budynku przeładunkowego wraz z zapleczem przy ul. Poznańskiej, budowa chlewni
z zapleczem na działce siedliskowej przy ul. Poznańskiej.” Harmonogram całego zebrania musi
zawierać wszystkie punkty zebrania wraz z informacją o podejmowaniu uchwał czy
przegłosowywaniu stanowisk jak również czy zebranie dopuszcza wolne głosy lub dyskusje nad
innymi problemami. Zmiana haromonogramu przez zebranie wiejskie jest możliwa, ale dopiero
po jego otwarciu i przedstawieniu harmonogramu, a więc po stwierdzeniu jego ważności przez
prowadzącego, przy czym zmiana takowa nie zwalnia organizatora od obowiązku spełnienia
wymogów formalnych, zawartych w uchwale, pod groźbą uznania zebrania wiejskiego i wszelkich
tworzonych na tym zebraniu aktów prawnych za nieważne. Pomimo złożenia udokumentowanego
wniosku formalnego przez mieszkańca sołectwa Panią Marię Schneider w tej sprawie, prowadzący
zebranie oraz dwóch Radnych Gminy Suchy Las (Pan Zbigniew Hącia oraz Radna piastująca
funkcję Przewodniczącego Rady gminy Suchy Las), nie tylko uznali zebranie za ważne ale i
podżegali uczestników do łamania przepisów obowiązującego prawa miejscowego poprzez
kontynuowanie zebrania. Jednocześnie informujemy że podczas powyższego zebrania wystąpiły
wielokrotne przypadki łamania prawa przy dopuszczaniu (lub nie), mieszkańców i rolników
z terenu sołectwa Chludowo, oraz przedsiębiorców czy osób nie będących mieszkańcami
do udziału w głosowaniach i zajmowania głosów, przez prowadzącego zebranie i niektórych
członków Rady Sołeckiej, oraz Radnych. W tym stanie rzeczy wnosimy jak w sentencji, gdyż
wniosek nasz jest w pełni uzasadniony. Jednocześnie informujemy, że uprawnienia
Przewodniczącej Rady Gminy reguluje zapis art. 19 ust 2. Nie wolno więc jej tak jak i Radnemu
Zbigniewowi Hącia, samoistnie stanowić prawa czy uznawania co jest a co nie jest zgodne
z prawem. Prosimy więc o upomnienie Radnych w tych kwestiach. W załączonym do naszego
wniosku Stanowisku Stowarzyszenia Rolników Indywidualnych i Producentów Żywności „Razem"
z siedzibą w Chludowie, zawarliśmy też uregulowania prawne które zostały naruszone przez
prowadzących zebranie i część jego uczestników. Ostrzegamy że w przypadku dalszego łamania
przez Radnych lub Radę Gminy Suchy Las obowiązujących uregulowań prawnych, nie zawahamy
się od polecenia reprezentującej nas i działającej na nasze zlecenie Kancelarii Prawnej nie tylko
zwrócenia się do Wojewody Wielkopolskiego i Prezesa Rady Ministrów, pełniących zgodnie
z zapisami art. 91.1 i 92.1 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym nadzór nad
samorządem, o podjęcie działań naprawczych i ewentualne rozwiązanie Rady Gminy, ale
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i wystąpienie w stosunku do poszczególnych osób z doniesieniami karnymi i żądaniem wysokich
odszkodowań, do czego prawo daje nam zapis art. 77 § 1 ustawy zasadniczej. Liczymy
na polubowne rozwiązanie zaistniałej sytuacji, gdyż naszym celem jest tylko dobro naszych
członków, obywateli a nie eskalowanie sporu”.
Odpowiedź Wójta na ww. pismo: „Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie unieważnienia zebrania wiejskiego zwołanego 23 lipca 2018 r. w Chludowie, oraz
unieważnienia uchwał, podjętych podczas tego zebrania, po szczegółowej analizie i ocenie prawnej
informuję, że nie znajduję podstaw, aby dokonać tych unieważnień. Ponadto informuję, że Statut
sołectwa Chludowo nie określa organu właściwego do stwierdzenia nieważności zebrania
wiejskiego. Podejmując decyzję o odmowie unieważnienia zebrania oraz podjętych na nim uchwał,
rozważyłem następujące okoliczności: Przedmiotowe zebranie zostało zwołane w trybie § 12 pkt. 2
Statutu Sołectwa Chludowo, to znaczy na wniosek co najmniej 50 stałych mieszkańców sołectwa.
Pod wnioskiem o zwołanie zebrania podpisało się 136 mieszkańców Chludowa. Mieszkańcy zostali
zawiadomieni przez Panią Sołtys Halinę Gramsch o planowanym zebraniu na siedem dni przed
ustaloną datą zebrania, czyli zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Sołectwa. Zawiadomienie o zwołaniu
zebrania obejmuje wszystkie elementy, wymienione w § 13 ust. 3 Statutu Sołectwa. Proponowany
porządek obrad na plakacie zawiera dwa najważniejsze punkty, które są wymienione na
formularzach wniosku mieszkańców o zwołanie zebrania. Nie ma konieczności, aby na plakacie
informującym o zebraniu podawać wszystkie punkty porządku obrad, ponieważ ostateczny
porządek obrad ustala i zatwierdza zebranie wiejskie na podstawie projektu, przygotowanego przez
sołtysa. Również inne zebrania wiejskie, zwoływane na przykład w celu przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej, odbywają się na podobnej zasadzie. Pełna treść porządku obrad
podawana jest dopiero podczas zebrania, a nie na plakacie informacyjnym. Uchwały zebrania
wiejskiego w Chludowie: nr 2/2018 w sprawie inwestycji przy ul. Poznańskiej w postaci budowy
budynku przeładunkowego nawozów naturalnych oraz nr 3/2018 w sprawie planowanej budowy
chlewni przy ul. Poznańskiej w Chludowie zostały prawidłowo poddane pod głosowanie i przyjęte
przez zebranie wiejskie większością głosów. Wymienione uchwały mają charakter opinii i nie są
sprzeczne z prawem. Dlatego nie ma możliwości zastosowania § 16 Statutu Sołectwa Chludowo
i stwierdzenia ich nieważności. § 16 Statutu określa kompetencję Wójta Gminy do stwierdzenia
nieważności uchwały zebrania wiejskiego w przypadku, gdy uchwała jest sprzeczna z prawem.
Z opisanych wyżej powodów, przytoczony przepis nie znajduje w tej sprawie zastosowania.
W związku z powyższym wyrażam opinię, że zarówno zebranie wiejskie, które odbyło się w dniu
23 lipca br. w Chludowie, jak i podjęte podczas tego zebrania uchwały mieszkańców są ważne”.
Pismo od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9.08.2018 r., tj. Zarządzenie Zastępcze w sprawie
wygaśnięcia mandatu Radnego Radny Gminy Suchy Las P. Tyrki: „ Na podstawie art. 98 a ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stwierdzam wygaśnięcie mandatu
radnego Rady Gminy Suchy Las Pana Pawła Tyrki w związku z naruszeniem ustawowego zakazu
łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonej w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym
działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat.
Uzasadnienie: Pan Paweł Tyrka został radnym Rady Gminy Suchy Las VI kadencji na lata 2014
- 2018. Z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika,
że wyżej wskazany radny Rady Gminy Suchy Las od 1 grudnia 2001 r. prowadzi działalność
gospodarczą pod firmą „Paweł Tyrka Ubezpieczenia" w miejscowości Zielątkowo. W wyniku
przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, organ nadzoru dokonał następujących ustaleń.
Na sesji w dniu 30 marca 2017 r. Rada Gminy Suchy Las podjęła uchwałę nr XXIX/329/17
w sprawie powołania komisji doraźnej. Celem tej komisji było ustalenie stanu faktycznego w
zakresie możliwości naruszenia art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym
przez radnego Rady Gminy Suchy Las Pawła Tyrki. Zgodnie z ustaleniami przedstawionymi przez
wyżej wskazaną Komisję Doraźną Pan Paweł Tyrka przez okres około 10 lat, czyli od roku 2006
do roku 2016 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczył w zawieraniu umów
ubezpieczenia z „Zakładem Gospodarki Komunalnej Suchy Las" Sp. z o.o. zwanym dalej ZGK.
Radny Pan Paweł Tyrka po złożeniu ślubowania radnego Gminy Suchy Las w bieżącej kadencji,
tj. od grudnia 2014 r. do kwietnia 2016 r. (ok. 1,5 roku) jako przedstawiciel PZU S.A. w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej zawarł z ZGK Suchy Las Sp. z o.o. 50 umów
ubezpieczenia (polisy PZU S.A.) na łączną kwotę 73.818,33 zł. Z wyjaśnień złożonych przez
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prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. wynika, że właścicielem
ubezpieczanych przez radnego Pawła Tyrkę ruchomości i nieruchomości jest w większości spółka
ZGK oraz, że przed 2016 r. w ZGK nie istniały żadne procedury dotyczące wyboru
ubezpieczyciela. Nie było w tej kwestii żadnych pisemnych uregulowań, nie przeprowadzano
zatem analizy rynku. Majątek spółki w PZU S.A. był przez wyżej wskazany okres ubezpieczany
wyłącznie za pośrednictwem radnego Pawła Tyrki. Należy zauważyć, że Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Suchym Lesie jest komunalną osobą prawną, a jedynym
wspólnikiem jest Gmina Suchy Las. Posiadane przez wspólnika udziały to 11550 o łącznej
wysokości 5.775.000,00 zł. Mając na względzie powyższe oraz biorąc pod uwagę bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa, które regulują ograniczenia w prowadzeniu określonej działalności
gospodarczej przez radnych rad gmin należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie doszło
do naruszenia prawa skutkującego koniecznością stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego rady
gminy. Okoliczności przedmiotowej sprawy wskazują na spełnienie dyspozycji art. 24f ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radni nie mogą
prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z
wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać
taką działalnością lub być przedstawicielem, czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej
działalności. Przepis ten ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej. Skutkiem naruszenia
wskazanego zakazu jest przewidziane w przepisie art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5.01.2011 r.
Kodeks wyborczy wygaśnięcie mandatu radnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu
wygaśnięcie mandatu radnego następuje między innym w przypadku naruszenia ustawowego
zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji
lub działalności. Na podstawie art. 383 § 5 ww. ustawy jeżeli radny przed dniem wyboru
wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której mowa powyżej obowiązany jest do
zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia
złożenia ślubowania. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn naruszenia ustawowego zakazu
łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub
działalności stwierdza rada, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny
wygaśnięcia mandatu. Organ nadzoru stwierdził, że radny Pan Paweł Tyrka prowadził działalność
gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat,
nie zaprzestał pełnienia tej funkcji w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Rada Gminy
nie podjęła też uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu. W opinii organu nadzoru w świetle
brzmienia ww. przepisu art. 383 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks wyborczy wygaśnięcie mandatu radnego
następuje nawet w przypadku jednorazowego naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu
radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności i to bez
względu na wartość mienia komunalnego wykorzystywanego do takiej działalności. Organ nadzoru
podkreśla, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, że sformułowanie
wykorzystywanie z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym odnosi się do wszystkich
przypadków korzystania z mienia komunalnego gminy w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, bez względu na to, czy wykorzystanie to ma podstawę prawną czy jest stałe bądź
jednorazowe, wreszcie czy jest odpłatne czy też nieodpłatne. Nie jest też istotne, czy radny
prowadzący działalność gospodarczą, jako jedyny korzysta z mienia komunalnego, czy też
korzystają z niego także inne osoby. Wykorzystanie mienia komunalnego jest wystarczającą
przesłanką do wygaśnięcia mandatu radnego i nie ma znaczenia, czy przy wykorzystaniu tego
mienia komunalnego radny odniósł korzyści, czy też nie. Przepis art. 24f ust. 1 u.s.g. nie uzależnia
bowiem wygaśnięcia mandatu radnego od osiągnięcia zysku z korzystania z mienia komunalnego,
lecz rozstrzygający jest sam fakt korzystania z tego mienia. Biorąc powyższe pod uwagę należy
stwierdzić, że działanie radnego Pana Pawła Tyrki polegające na wykorzystywaniu przy
prowadzeniu działalności gospodarczej mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat
skutkowało wygaśnięciem mandatu. W związku z tym organ nadzoru - Wojewoda Wielkopolski
pismem z dnia 18 kwietnia 2018 roku wezwał Radę Gminy Suchy Las w trybie art. 98a ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Pana Pawła Tyrki w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem
skutków określonych w art. 98a ust. 2 ww. ustawy. Wezwanie zostało doręczone Radzie Gminy
Suchy Las w dniu 18 kwietnia 2018 r. Uchwała taka w zakreślonym terminie nie została przez
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Radę Gminy Suchy Las podjęta, dlatego organ nadzoru pismem z dnia 22 czerwca 2018 roku
poinformował Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zamiarze wydania zarządzenia
zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Suchy Las Pana Pawła Tyrki.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wydanie niniejszego zarządzenia zastępczego
jest konieczne i uzasadnione. Zarządzenie zastępcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie
30 dni od dnia jego doręczenia”.
Informacja z Krajowego Biura Wyborczego: „W załączeniu przekazuję Postanowienie
Nr DPZ-5242-21/18 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 25 sierpnia 2018 r. w sprawie
aktualizacji opisu granic okręgu wyborczego nr 1 Gminy Suchy Las”.
Korespondencja Koła Terenowego Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej
w Chludowie z dnia 27.08.2018 r.: „W związku z wszczęciem postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, budynku inwentarsko - magazynowego, zbiornika
na gnojowice, hali magazynowo - inwentarskiej, dwóch silosów paszowych, na działkach o nr
ewid. 615, 616/1, 616/2, obręb Chludowo, gm. Suchy Las, wnoszę o podjęcie uchwały inicjującej
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakazującego budowy obiektów
inwentarskich na ww. terenie. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Gminy Suchy Las przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody.
Planowana inwestycja z negatywnym skutkiem oddziaływać będzie na wspomniane ujęcie wody
i nie ma żadnych gwarancji, czy woda z ujęcia nadal nadawała się będzie do spożycia.
W dokumencie planistycznym przyjętym przez Radę Gminy Suchy Las uchwałą z dnia
07.03.2013r. ustalony jest obszar związany z ochroną ujęć wody. Studium jest dokumentem
kompleksowym, w którym analizowane są uwarunkowania i kierunki rozwoju dla całej gminy,
zgodnie z harmonijnym i zrównoważonym rozwojem. Nie można indywidualną decyzją
administracyjną wydawaną na wniosek zainteresowanego czyli inwestora planującego budowę
chlewni, zlekceważyć zapisów studium. Taka sytuacja zepchnęłaby ma margines działalność Rady
Gminy, która najpierw uchwala dokument planistyczny dla całej gminy, a potem Wójt wydałby
decyzją administracyjną będącą w sprzeczności z ww. uchwałą. Mając na uwadze powyższe,
proszę o podjęcie szybkich działań w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z poniższym wnioskiem”. To pismo kieruję do Pana Wójta.
Radny K. Pilas złożył wniosek do budżetu na 2019 r.: „Rok 2019 to rok 20 rocznicy nadania
Gminy herbu, flagi i pieczęci. Rocznica ta jest okazją, aby w tym dniu cała Gmina była
udekorowana gminnymi flagami. Aby tak się stało, wnioskuję o zakup flag dla każdego
gospodarstwa domowego w naszej Gminie. Ponadto, pragnę zaproponować, aby tak jak miało
to miejsce w tym roku na uroczystości wręczenia statuetki „za zasługi dla Gminy Suchy Las”
dokonać odcisku dłoni od laureata i w czasie Dni Gminy dokonać uroczystego odsłonięcia
w postaci płyty chodnikowej umiejscowionej np. w rejonie pomnika W. Bogusławskiego albo
wejścia do Urzędu Gminy. Odcisk dłoni pozostanie pamiątką dla nas i przyszłych pokoleń.
Pozwoli to na dłuższe obcowanie z laureatem, który niewątpliwie jest ważną osobowością naszej
Gminy”.
Pismo Radnej U. Ćwiertni: „Szanowny Panie Wójcie. W związku z wpłynięciem na ręce
Przewodniczącej Rady Gminy, pisma sołtysa wsi Golęczewo dnia 04.06.18, dotyczącego wniosku
o przyspieszenie prac nad powołaniem komisji rozpatrującej prośbę o stworzenie strefy
konserwatorskiej, obejmującej część wsi Golęczewo, zwracam się z prośbą o nie nadawanie biegu
wydarzeń związanych z treścią tego pisma. Wniosek oraz konsekwencje stworzenia takiej strefy
ochrony konserwatorskiej nie były przedstawione Radzie Sołeckiej, mieszkańcom wsi, ani tym
bardziej mieszkańcom, których konsekwencje te miałyby bezpośrednio dotyczyć. W związku
z utajeniem treści tego wniosku Zebranie Wiejskie nie podjęło również uchwały w tym temacie,
mimo zebrania wiejskiego jakie się odbyło w dniu 26.06.2018 r.”.
Pismo Sołtysa Wsi Golęczewo P. Majkowskiego: „Zwracam się z uprzejmą prośbą o wycofanie
pisma z dnia 04.06.2018 roku, skierowanego do Pani Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las
dotyczącego ustanowienia strefy ochrony konserwatorskiej ścisłego centrum Golęczewa”.
Uzasadnia to tym, że otrzymał odpowiedź od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
„(…) W nawiązaniu do rozmowy i opinii konserwatorskiej w sprawie zasadności objęcia
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Golęczewa wpisem do rejestru zabytków informuję, że Golęczewo ma wpisaną indywidualnie
do rejestru zabytków historyczną zabudowę zagrodową w liczbie ponad 40 decyzji we wpisie
do rejestru. Ponadto, Gmina Suchy Las opracowała gminną ewidencję zabytków w formie kart
adresowych zabytku nieruchomego, co również stanowi ochronę konserwatorską dla obiektów
historycznych niewpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Również część północna wsi
Golęczewo jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którego uchwała
obejmuje kryteria konserwatorskie w kwestii konieczności opiniowania ze służbami
konserwatorskimi obiektów historycznych oraz nowo projektowanych. W związku z powyższym
obszarowy wpis do rejestru zabytków w opinii konserwatorskiej nie jest konieczny, gdyż
zabudowa Golęczewa nie jest pozbawiona ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo obszarowy wpis
do rejestru zabytków układu ruralistycznego Golęczewa jest postępowaniem raczej długotrwałym
obejmującym szczegółowe wytyczne granic wpisu, określenie i rozpoznanie granic geodezyjnych
aż po konsultacje z mieszkańcami i właścicielami działek objętych planowanym wpisem do
rejestru. Najlepszą ochroną dla wsi Golęczewo jest poszerzenie obszarów objętych miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Wówczas zamieszczone zapisy konserwatorskie
w uchwale mogą w sposób wystarczający chronić historyczny układ ruralistyczny Golęczewa jak i
zabudowę historyczną i nowo projektowaną. Odnośnie pytania dotyczącego różnicy w pojęciu
opieka konserwatorska a szczególna opieka konserwatorska to nie ma różnicy. Kryteria
konserwatorskie są dostosowane do rodzaju statusu prawnego poszczególnych obiektów
zabytkowych, tj. wpis do rejestru lub gminna ewidencja zabytków i zachowanych walorów
zabytkowych”.
Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, w którym że uchwała nr XLV/496/18 Rady Gminy
Suchy Las z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Suchy Las na 2018 r. podjęta została z naruszeniem zasady spójności. Uznaje, że naruszenia prawa
mają charakter nieistotny.
Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z 25.07.2018 r.: „W związku z przekazaniem
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu przez Sekretarza Gminy przy piśmie z dnia 2 lipca
2018 r. wyciągu z drugiego posiedzenia XLVI sesji Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 czerwca
2018 r., tut. Izba zwraca uwagę na konsekwencje braku podjęcia przez Radę uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017
rok. Z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynika, że organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe
jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie
do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Z przedłożonego wyciągu z drugiego
posiedzenia XLVI sesji Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 czerwca 2018 r. wynika, że za podjęciem
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
głosowało 6 radnych, 6 było przeciw a 1 wstrzymał się od głosowania. Rada Gminy Suchy Las
nie wypełniła zatem dyspozycji art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Stosownie
do przepisów art. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:
- księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego w ciągu 15 dni
od dnia zaistnienia tych zdarzeń (ust. 1 pkt 2),
- księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy nie później niż w ciągu
3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń (ust. 2 pkt. 1),
- ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność
powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy (ust. 4).
Ponadto z zamieszczonych w załączniku Nr 2 „Plan kont dla budżetów jednostek samorządu
terytorialnego" do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w
sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej opisów do kont 960 Skumulowane wyniki budżetu oraz 961 Wynik
wykonania budżetu wynika, że saldo konta 961 przenosi się na konto 960 w roku następnym,
pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu”.
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Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Chciałabym zapytać Pana Radnego P. Tyrki czy Pan złożył
odwołanie od zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego?
Radny P. Tyrka: Złożę w terminie.
c/ Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Stowarzyszenie nie odbywało ostatnio żadnych posiedzeń, Komisje
nie działy. Wobec tego żadnych nowych informacji nie mogę przekazać.
Radny G. Łukszo: Zgodnie z sugestią Pana Radnego W. Majewskiego dużo mówić nie będę,
ponieważ spotkań nie było. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Przepraszam Państwa, jeszcze pismo do Rady Panów
J. Drożniewskiego i T. Drożniewskiego dotyczące skargi na działania Wójta Gminy Suchy Las
„W nawiązaniu do pisma Rady Gminy Suchy Las z dnia 11.05.2018 r. informujemy, że decyzja Wójta
Gminy Suchy Las z dnia 20.12.2017 r. dotycząca odmowy nakazania przywrócenia poprzedniego
sposobu zagospodarowania działki 124, została utrzymana w mocy decyzją Samorządowego
Kolegium Odwoławczego z dnia 17.05.2018 r. W związku z tym, na powyższą decyzję
Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu. Z uwagi na powyższe, wnosimy o wstrzymanie rozpatrzenia skargi
na działanie Wójta Gminy Suchy Las do czasu wydania wyroku przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Poznaniu”. Czyli przekazuję to do Komisji Rewizyjnej.
d/ Przewodniczących Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas: Komisja Społeczna w miesiącu sierpniu odbyła jedno
spotkanie zgodne z planem pracy. Byliśmy u p. Dyrektor GOS K. Kustoń. Rozmawialiśmy o sprawach
bieżących, a później wyjechaliśmy w teren i odwiedzaliśmy wszystkie te boiska, które są
utrzymywane przez GOS. Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym dla GOS, gdyż będzie obchodził
15 – lecie istnienia, a w grudniu 10 – lecie istnienia obchodzi Park Wodny Octopus. W związku z tym,
że lata lecą pojawiają się pewne rzeczy, które trzeba poprawić w funkcjowaniu tych obiektów. Pani
Dyrektor ma zamiar złożyć następujące wnioski do projektu budżetu na 2019 r. Ważność tych
wniosków będzie w takiej kolejności jak będę je odczytywał.
1. Naprawa nagłośnienia w hali sportowej – 36 000 zł netto. 15 lat swoje zrobiło i technika poszła do
przodu i trzeba to poprawić.
2. Remont pomieszczeń klubu fitness, trzeba wymień podłogę 235 m2, remontu wymaga też samo
miejsce gdzie klient przychodzi, aby to było wizytówką tego klubu – 120 000 zł netto.
3. Remont i modernizacja dwóch pomieszczeń szatni basenowej w części przebierali. Tutaj albo źle
zaprojektowano to miejsce albo źle wykonano, gdyż jest zły spadek posadzki. Podczas mycia woda
dostaje się do ścianek działowych i przenika na drugą stronę i wygląda to nieestetycznie.
Zaproponowano wykonanie spadku posadzki w inną stronę i to oszacowano na 30 000 zł netto.
4. Modernizacja oświetlenia w hali sportowej. Mamy teraz nowe ledowe, które lepiej wyglądają, nie
nagrzewają otoczenia i przede wszystkim są energooszczędne. Jest pilna potrzeba wymiany, gdyż
w projekcie tego oświetlenia było założenie, że wymiana nastąpi od 9 000 – 10 000 godzin pracy,
a w tej chwili wynosi to już 16 000 godzin pracy. Tutaj koszt to 132 800 zł.
5. Modernizacja systemu obsługi klienta polegająca na zmianie obsługi szafek basenowych z zamków
mechanicznych na elektroniczne w Parku Wodnym Octopus. Na basenie wilgotność jest w niektórych
miejscach sięgająca do 100% i wszystko co metalowe niestety nie ma długiej żywotności. Trzeba
wymienić ten system na elektronikę. Doszliśmy do czasów, gdzie mamy problem z zatrudnianiem
osób do różnego rodzaju pracy i jest problem ze znalezieniem ludzi do obsługi kas. Ten system, który
powstanie przy wymianie zamków z mechanicznych na elektroniczne pozwoli w przyszłości dołożyć
jeszcze jedną obsługę tzw. bezosobową. Jest to kasa samoobsługowa, stacja wydawania i odbierania
pasków basenowych. To nas w przyszłości czeka. Będzie to uzupełnienie istniejących kas. Koszt
to 60 000 zł.
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Następnie udaliśmy się w teren, rozpoczęliśmy od Suchego Lasu. Wszystkie boiska trawiaste
naprawdę stanowią wzór jak być powinno. Piękna trwa, dobrze utrzymana i tak było we wszystkich
miejscowościach. Byliśmy na ul. Konwaliowej, gdzie w czerwcu jedna z drużyn Orkan Obiezierze
tak wiwatował, że spalił nam część boiska ze sztuczną trawą, koszt naprawy to 17 000 zł. Po dwóch
miesiącach Prezes Orkanu zadzwonił do Pani Dyrektor przeprosił i obiecał, że wszystkie koszty
zostaną naprawione. Dowiedzieliśmy się również, że taka naprawa to trudna sprawa, gdyż dla każdego
boiska jest dedykowany kształt trawy, a producent jest we Francji. Pani Dyrektor również
poinformowała, że w tym roku po raz pierwszy w historii pojawił się brak wody i musiano zaprzestać
przyjmowania ludzi na basen. Później w związku z tym będę miał pytanie. Mówiliśmy również,
że basen po zmianie technologii uzdatniania wody, która okazała się bardzo trafny rozwiązaniem.
Jednak w tym momencie pojawiły się rdzawe naloty w dyszach i nie zmieniało to jakości wody, bo
była w bardzo dobrych parametrach, ale nieestetycznie to wyglądało. Szukano przyczyny
powstawania tych nalotów, wykonywano próby barwnikowe, ale bezskutecznie. Ostatecznie
zaproponowano próbę ciśnieniową, która wykazała nieszczelność wymiennika ciepła. To było
powodem tych rdzawych nalotów. Czekamy teraz na bardziej profesjonalny i myślę, że ta przyczyna
nalotu definitywnie zniknie. Boiska trawiaste były w należytym porządku. Pojechaliśmy także
do Zielątkowa i rozmawialiśmy z Paniami, które korzystają z przyległego placu zabaw i rzuciły nam
się w oczy leżące rowery dzieci przy boisku. Jeden stojak, który jest tam umieszczony jest moim
zdaniem w złym miejscu, powinien być bliżej wejścia na boisko i ewidentnie brakuje drugiego stojaka
przy placu zbaw. Panie również wnioskowały o zadaszenie nad piaskownicą. To miejsce, które tam
jest na placu zabaw to jest to tzw. patelnia i w tym roku było to bardzo zauważalne. Wnioskowały
o parasol nad placem zabaw. Pojechaliśmy do Chludowa, gdzie zakończyliśmy naszą Komisję. Akurat
trafiliśmy na spotkanie Zespołu „Chludowianie”, który gościł zespół z Ukrainy, spod Lwowa, który
był m.in. na dożynkach w Chludowie. Wspaniała jest ta wymiana i wielki ukłon dla Chludowa, które
daje wspaniały przykład do tych wymian. Dla mieszkańców wielki ukłon, że taki trud podejmują.
Naprawdę nie podoba nam się teren, który jest przy bibliotece i przy orliku. O pomstę woła teren
pomiędzy tym orlikiem, a ulicą. W związku z tym pojawią się wnioski budżetowe, które będziemy
formułowali na następnym posiedzeniu Komisji, które jest 11 września. Dziękuję.
Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska: Komisja Komunalna
i Ochrony Środowiska spotkała się w tym miesiącu dwukrotnie. Pierwsze spotkanie odbyło się w
Złotnikach – Osiedlu i tam omawialiśmy sprawy komunalne Złotnik Osiedla i Złotkowa, ale również
spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy Bioten. Jest to firma, która chce zlokalizować swoją
działalność przy węźle Złotkowo, w pobliżu drogi, ale na zawietrznej i stamtąd będą wiały wiatry
w kierunku Złotnik – Osiedla i Złotkowa. W związku z tym ta lokalizacja wzbudza bardzo duży opór
i niepokój społeczny. Jest to dość nowatorska firma, która wprowadza swoją nową autorską
technologię polegającą na przekształcaniu odpadów glicerynowych w biopaliwa. Zachodzą tam dwie
reakcje chemiczne, w wyniku których powstaje produkt finalny, który jest dodatkiem do biopaliw.
Te odczynniki, które tam będą używane i same reakcje wzbudzają duże zaniepokojenie. Ludzie boją
się odoru, ale także obawiają się tego, że nastąpi wypadek cysterny i dlatego powstała cała lista osób,
które podpisały protest przeciwko takiej lokalizacji. Pewne wątpliwości budzi też to, czy lokalizacja
tej firmy byłaby zgodna z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego i tutaj tę sprawę należy
do końca rozstrzygnąć. Oprócz rozmowy z Prezesem firmy Bioten rozmawialiśmy na temat spraw
komunalnych Złotkowa. Sołtys poruszał m.in. sprawę bazy transportowej i tirów, które rozjeżdżają
skrzyżowanie i powodują uciążliwości w ruchu komunikacyjnym. Rozmawialiśmy również
o Złotnikach – Osiedlu m.in. o brakującym wyjeździe z osiedla Begiera i wąskiej ul. Łagiewnickiej,
o konieczności budowy obwodnicy i problemach z tym związanych, o konieczności budowy
tymczasowego wyjazdu z ul. Kochanowskiego, a najlepiej gdyby był to stały wyjazd, bo wiadomo,
że obecnie mamy tylko jeden wyjazd i jeżeli tam będzie remont lub wypadek to mieszkańcy tej ulicy
są właściwie uwięzieni. Jako Komisja zrobiliśmy objazd po prawie wszystkich miejscowościach
naszej Gminy czy też rozmawialiśmy z Sołtysami czy Przewodniczącymi Osiedli
i pojawia się stale ten sam problem, którym są zarastające chodniki. Zarastają one nie tylko trawą tam
gdzie są mniej użytkowane, ale także przerastają na chodniki krzewy, drzewa, które są zlokalizowane
przy pasie drogowym. Jest to problem, który pojawia się od 4 lat, kiedy to nasza Komisja działa i był
wielokrotnie wspominany i cały czas Gmina nie może sobie z tym poradzić, pomimo stałych
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corocznych dofinansowań działalności ZGK i w ogóle na sprawy związane zielenią. Kolejny raz
podnoszony był pomysł, aby te prace pielęgnacyjne i ogrodnicze zlecać nie tylko ZGK, ale także
firmom zewnętrznym, tak aby nasza Gmina w okresie intensywnego wzrostu roślin wyglądała jakoś
porządnie. Również trawa nie koszona na czas jest stały problemem. Na tym spotkaniu nie była
obecna Pani E. Korek Sołtys Złotnik – Wsi, ale przekazała mi telefonicznie prośbę i też
rozmawialiśmy na temat zarośniętej drogi ze Złotnik – Wsi do Kiekrza i prośba, aby poszerzyć światło
tej drogi. Kolejne posiedzenie odbyło się 29 sierpnia i na tym posiedzeniu obecnym był Prezes ZZO
Stanisław Kęska oraz Pani Elżbieta Olęcka specjalista ds. komunikacji publicznej w ZZO.
Rozmawialiśmy o nasilonej emisji odoru jaka zachodziła szczególnie w lipcu i sierpniu,
o prowadzonej rekultywacji wysypiska. Na dzień 29 sierpnia Prezes określił, że powierzchni na której
są odkryte śmieci jest tylko 5%. Jest to celowe, gdyż będą wiercone w tej wielkiej pryzmie nowe
nawierty i tam będą wrzucane śmieci, dlatego celowo jest pozostawiony odkryty fragment tej kwatery.
Natomiast, 95% kwatery pokryte jest ziemią, a ok. 25% jeszcze dodatkowo warstwą gliny
na wierzchu. Będą prowadzone jeszcze odwierty i to zadanie ZZO ma zamiar prowadzić jeszcze
do końca września. Prace polegające na przykrywaniu kwatery ziemią były prowadzone bardzo
intensywnie 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, aby jak najszybciej zlikwidować uciążliwości. Ponadto
powstał punkt informacyjny dla mieszkańców, którzy mogą w bezpośrednim kontakcie uzyskać
informacje w ZZO na temat prowadzonej rekultywacji składowiska odpadów. Z tej możliwości
skorzystało dopiero 6 mieszkańców, ale myślę że ważnym jest to, iż taka możliwość jest. Pojawiają się
również liczne komunikaty prasowe i internetowe i myślę, że w ostatnich dniach czy miesiącach
poprawiła się komunikacja pomiędzy ZZO a mieszkańcami. Czynna w tej chwili na składowisku
jest tylko jedna kwatera S1 i będzie jeszcze ona przez ok. 2 lata przyjmować odpady, ale są to tylko
odpady pobudowlane, czyli ziemia, gruz, beton. Po jej zamknięciu będą budowane jeszcze S2 i P1,
ale również będą to kwatery przyjmujące tylko takie odpady, które raczej nie grożą odorem. Pytaliśmy
także o biokompostownie. Hala pozostanie taka jak jest, czyli nie będzie hermetyczna, nie będzie
zamknięta z tej otwartej czwartej strony. Natomiast, będzie budowana obok hali dodatkowa hala,
w której będą składowane gałęzie i liście i przerabiane na kompost. Następnie Komisja zajmowała
się opiniowaniem 9 uchwał. Mówiliśmy już o tym przy okazji głosowań więc nie będę powtarzać
ich wyników, chodziło o dotacje do zabytków, o pomniki przyrody i odnowę wsi Golęczewo.
Dziękuje bardzo.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski: Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyła dwa posiedzenia, pierwsze odbyło się w dniu 4 lipca
i było wyjazdowym. Głównym tematem było przygotowanie otoczenia jednostek oświatowych naszej
gminy pod względem bezpieczeństwa przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019.
Komisja wspólnie z pracownikami Referatu Komunalnego p. Józefem Klimczewskim i Kacprem
Tymkiem, dokonała kontroli w terenie wokół szkół oraz przedszkoli w Biedrusku, Suchym Lesie,
Chludowie oraz Golęczewie. W Biedrusku Komisja przy Szkole Podstawowej nr 1, żłobku, starym
przedszkolu, prywatnej szkole podstawowej oraz nowo budowanym przedszkolu odnotowała kilka
uwag tj.: zabezpieczenie żłobka od strony budowy, korekta otaczającej zieleni, naprawa chodników,
powiększenie parkingu, regulacja studzienek w chodnikach, utwardzenie zatoki autobusowej,
postawienie barierek przed wyjściem, brak miejsc dla osób niepełnosprawnych, a także odsłonięcie
zarośniętych znaków drogowych. W Suchym Lesie wokół Szkoły Podstawowej nr 1, liceum, Szkoły
Podstawowej nr 2 i przedszkola również zanotowała kilka uwag dotyczących bezpieczeństwa
w obrębie placówek. Głównym mankamentem są zasłonięte przez zieleń znaki drogowe, odpowiednie
wyznaczenie miejsc parkingowych, w tym także dla osób niepełnosprawnych, usytuowanie
odpowiednich znaków drogowych oraz konieczność naprawy chodników włącznie z usunięciem
wrastających korzeni. W Zespole Szkół i przedszkolu w Chludowie Komisja także zaobserwowała
kilka nieprawidłowości np.: odpowiednie oznakowanie i wyznaczenie zatoki autobusowej oraz miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych, wyznaczenie prawidłowego parkingu przed kwiaciarnią
co umożliwi w konsekwencji wyznaczyć chodnik, brak miejsc dla osób niepełnosprawnych,
odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe a także usytuowanie słupków i barierek. W Golęczewie
odnotowaliśmy następujące uwagi: konieczność budowy parkingu od ulicy Lipowej z bezpiecznym
wejściem do szkoły/przedszkola, korekta zieleni wraz z wycięciem drzew ograniczających
widzialność na skrzyżowaniu Dworcowa - Lipowa - Tysiąclecia oraz konieczność wymiany znaków
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drogowych. W odniesieniu do przedmiotowej kontroli, został spisany protokół w wszystkimi
odnotowanymi uwagami, które pracownicy Referatu Komunalnego przekażą do realizacji w celu
ich likwidacji dla poprawy bezpieczeństwa wokół gminnych placówek oświatowych. Następne
posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 28.08.2018 r., którego tematem przewodnim były zagrożenia
w obrębie ochrony środowiska, w związku z tym w posiedzeniu uczestniczył p. Wiesław Orczewski
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska. Pan Kierownik przedstawił jakie występują zagrożenia
w 4 sferach, pierwsza to woda gdzie występują problemy z dewastacją otoczenia i zbiornika
retencyjnego przy Os. Grzybowym. Tutaj padła propozycja zmiany funkcji otoczenia zbiornika oraz
tzw. lasku wzdłuż rowu a także koniczności monitorowania okolicznego terenu wraz z urządzeniami
technicznymi. Pan Orczewski przedstawił szeroko zagadnienia związane z zanieczyszczaniem rowu
Wa-11. Następnym odczuwalnym przez większość mieszkańców gminy to zanieczyszczenia odorowe
z biokompostowni, gdzie brak odpowiednich uregulowań prawnych w Polsce nie pozwala
na wyegzekwowanie czystości powietrza. Zostaliśmy poinformowani o prowadzonych akcjach
edukacyjno - informacyjnych prowadzonych przez referat. W dalszej części Pan Kierownik przekazał
nam informację dotyczącą ,,dzikich wysypisk”, gdzie należy odnotować znaczną poprawę. Następnie
podjęto dyskusję dotyczącą ujęć wody w Golęczewie i Chludowie oraz odorów pochodzących
z przemysłowych hodowli, mieszczących się w bliskim sąsiedztwie domostw. Podsumowaniem tego
tematu, było stwierdzenie, że już na etapie tworzenia „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego” oraz ,,planów zagospodarowania przestrzennego”, popełniono
wiele błędów. Głównie poprzez mieszanie funkcji na danym terenie. W dalszej części posiedzenia
Komisja dokonała analizy korespondencji oraz zapoznała się z problemami dotyczącymi nowo
wybudowanej ścieżki rowerowej do Łysego Młyna, a także spraw dotyczących OSP Suchy Las
oraz planowanego konkursu podczas Rajdu Rowerowego z Biedruska na Łysy Młyn. Komisja
zaplanowała kolejne posiedzenie na 11 września, na którym przyjmie wnioski budżetowe przekazane
przez jednostki pomocnicze naszej Gminy. W związku z czym, zapraszamy do składania wniosków
budżetowych przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Wszystkie tematy wymagające
dalszych działań będą przez Komisję rozwiązywane w formie konsultacji lub poprzez złożenie
odpowiednich wniosków. Dziękuję bardzo za uwagę.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego D. Matysiak:
Komisja spotykała się dwukrotnie. Pierwsze spotkanie odbyło się 22 sierpnia i na tę Komisję zostali
zaproszeni przedstawiciele Agencji Mienia Wojskowego i Nadleśnictwa Łopuchówko. Omawialiśmy
tam negatywne opinie do projektów planów. Uzyskaliśmy informacje od AMW, że ta jednostka
została powołana, żeby jak najwięcej z mienia wojskowego uzyskać dochodu czy też mogli zarządzać.
Byli przeciwni jakiemukolwiek przekazywaniu czy też sprzedawaniu terenów w Biedrusku, chodziło
m.in. o działkę nr 134, o starą strzelnicę, działkę nr 52/6 i tereny przy ogródkach działkowych.
Rozmawialiśmy też na tematy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie jakby
nie było zbyt owocne, ale najważniejsze mogliśmy jakby wysłuchać wniosków i różnych spostrzeżeń
Agencji Mienia Wojskowego. W dalszej kolejni rozmawialiśmy z Nadleśniczym z Łopuchówka, gdzie
już tutaj wspominałem o sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
w Rowu Północnego w Biedrusku. Nadleśniczy jakby poinformował, że on jest za realizacją tej
inwestycji i będzie ją wspierał i na pewno wyda pozytywną opinię co do realizacji tej inwestycji.
Wykazał swoje zdziwienie tym, że Gmina poszła tak bardzo ambicjonalnie i chciała realizować jakby
w całości założenia koncepcji, która została zrobiona dla przystani rzecznej. To co ja wielokrotnie
powtarzałem, żeby to nie było z takim rozmachem od razu tylko małymi kroczkami. Nadleśniczy
stwierdził, że gdyby to było tak jak rozmawialiśmy to Nadleśnictwo na pewno by wsparło
tę inwestycję i jego zdaniem już by ta inwestycja funkcjonowała. Kolejne posiedzenie odbyło się
27 sierpnia i omawialiśmy projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję. Opiniowaliśmy projekty
uchwał dotyczące finansów, czyli posiedzenie typowo finansowe. Gościliśmy Panią Skarbnik i Pana
A. Karpowicza w celu wyjaśnienia na jakim etapie jest możliwość pozyskania dofinansowania czy jest
w ogóle taka możliwość dotycząca zakupu pojazdu dla ratowania życia i mienia ludzkiego, czyli
pojazdu pożarniczego dla OSP Golęczewo. Pani Skarbnik wyjaśniała odnośnie finansowania
czy zmiany uchwał co do pożyczek, a obligacji. Tutaj prosiliśmy o kilka wyjaśnień i te wyjaśnienia
zostały przesłane mejlowo. Dodam, że na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 22 sierpnia
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omawialiśmy wszystkie projekty uchwał dotyczące miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Dziękuję.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej G. Łukszo: Komisja Rewizyjna zebrała się na swoje
posiedzenie 12 lipca br. i omawialiśmy, tak jak tutaj Pani Przewodnicząca już była uprzejma
przeczytać te kontrole, które już w toku tej kadencji przeprowadziliśmy oraz wnioski pokontrolne
i efektem tego jest m.in. to pismo, które zostało skierowane do Wójta oraz odpowiedź Wójta.
Dodatkowo omawialiśmy również kontrolę Wójta w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółką
GCI. To było tyle jeżeli chodzi o to posiedzenie. Najbliższe posiedzenie będzie we wrześniu. Dziękuję
bardzo.
Ad. 37.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Pozwolicie Państwo, że przedstawię interpelacje i odpowiedzi
na interpelacje.
Pan Zastępca Wójta M. Buliński udzielił odpowiedzi Pani Radnej A. Targońskiej: „Odpowiadając
na Pani zapytanie z dnia 18 czerwca informuję, że woda w urządzeniu wodnym w ul. Polnej była
np. badana na zlecenie Urzędu Gminy Suchy Las w skutek informacji o płynących tym urządzeniem
ściekach bytowych. W dniu 18 października 2013 r. przez Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. w próbie
pobranej przez uprawnionego laboranta stwierdzono występowania 29 bakterii coli. Dla przykładu
norma dla kąpieliska to do 1000 bakterii coli oraz nie stwierdzono występowania fosforanu. Urząd
Gminy został powiadomiony o podejrzeniu, że do ww. urządzenia wpuszczane są ścieki komunalne.
W dniu 4 czerwca 2012 r. zlecił Straży Gminnej przeprowadzenie kontroli. Straż Gminna podczas
kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. Ponadto, pragnę poinformować, że w dniu 7 sierpnia
2012 r. Straż Gminna sprawdzała prawidłowość urządzenia drenarskiego za pomocą urządzenia
zadymiającego i w czasie kontroli nie wykazano nieprawidłowości w postaci nielegalnych przyłączy
do urządzenia. W 2015 r. urządzenie drenarskie zostało zinwentaryzowane oraz pomierzone, a na
podstawie tych pomiarów i wizji terenowych biegły mgr inż. K. Paszczak stwierdził jednoznacznie,
że przedmiotowe urządzenie zostało wykonane prawidłowo, zgodnie z wiedzą inżynierską oraz
praktyką wykonawczą w tym zakresie”.
Interpelacja Radnego M. Przybylskiego: „Szanowny Panie Wójcie, Rada Gminy Suchy Las
dwukrotnie w mijającej kadencji z inicjatywy Klubów Radnych Inicjatywa Mieszkańców – Gmina
Razem uchwaliła w budżetach na 2016 oraz 2018 rok podwyżki dla pracowników Urzędu Gminy.
Bardzo proszę o informacje, w jaki sposób uchwały budżetowe na 2016 oraz 2018 rok w tym zakresie
zostały zrealizowane. Proszę również o informację, jakie było średnie wynagrodzenie brutto
pracowników wraz ze wszystkimi składnikami, z podziałem na grupy zaszeregowania w 2015, 2016,
2017 oraz w pierwszym półroczu 2018 r. w Urzędzie Gminy Suchy Las. Proszę o udzielenie
odpowiedzi w formie pisemnej”.
Odpowiedź Wójta na ww. interpelację: „W odpowiedzi na złożoną przez Pana w dniu 18 lipca br.
interpelację, przesyłam tabelę zawierającą informację o wynagrodzeniach pracowników Urzędu
Gminy według stanu na dzień 1 lipca w latach 2015 - 2018, z podziałem na trzy grupy: główne
kierownictwo Urzędu, kierownicy wydziałów i referatów, pozostali pracownicy. Powyższe
zestawienie zawiera wszystkie składniki wynagrodzeń, natomiast nie zawiera nagród uznaniowych,
jubileuszowych oraz tzw. trzynastek”. I tutaj proszę Państwa tabelka. Proszę o zapoznanie się,
interpelacje są publikowane na stronie BIP, a więc proszę zapoznać się, bo lektura jest interesująca.
Interpelacja Radnego M. Przybylskiego z 18 lipca br.: „Szanowny Panie Wójcie, dwukrotnie
występowałem z zapytaniem dotyczącym harmonogramu oraz zakresu prac kanalizacyjno- drogowych
prowadzonych obecnie w Zielątkowie. Otrzymałem kopie umów zawartych z wykonawcą zadania
oraz harmonogram bazowy prac. Niestety, z powyższych dokumentów nie wynika w jakim czasie i w
jakim zakresie poszczególne ulice będą budowane/ modernizowane. Bardzo proszę zatem raz jeszcze
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o jasną, klarowną i wyczerpującą odpowiedź, na którą czekają mieszkańcy Zielątkowa. Bardzo proszę
o przedstawienie informacji w formie tabelarycznej”.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Tutaj jest taka odpowiedź mini, całkiem mini,
ale spróbuję…„Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 18 lipca 2018 r. w załączeniu przekazuję
harmonogram robót opracowany przez wykonawcę prac w Zielątkowie firmę Ata – Technik.
Harmonogram uwzględnia wykonanie poszczególnych rodzajów robót kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, drogi z podziałem na ulice. Umowa z wykonawcą nie obejmuje kanałów
technologicznych i stąd nie zostały one uwzględnione w harmonogramie”. I tutaj załączony
harmonogram.
Interpelacja Radnej A. Targońskiej z 14.06.2018 r.: „W uchwale budżetowej Gminy Suchy Las na
2018 r. figuruje zadanie nr 801.80104.OS/2018/2 pod nazwą „Wymiana podłoża na placu zabaw przy
przedszkolu w Suchym Lesie”. Kwota, jaką przeznaczono na realizację tego zadania to 160.000 zł.
Z informacji uzyskanych od dyrekcji przedszkola podczas posiedzenia KF-BiRG wynikało,
że powierzchnia na jakiej planowano położyć poliuretan, to około 400 m2. W odpowiedzi na moje
zapytanie, sformułowane podczas sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2018 r., Pani Violetta Pałącarz,
Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Współpracy z Organizacjami wyjaśnia, że zakres rzeczowy
i finansowy zadania został znacznie okrojony. Zmniejszono powierzchnię z poliuretanu do 231 m2
za kwotę brutto 75 294,45 zł.
W związku z powyższym proszę o:
1. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyny podjęcia decyzji o zmniejszeniu zakresu zadania. Dodam,
że wyjaśnienie przesłane przez Panią Pałącarz jest zbyt lakoniczne i w moim odczuciu nie licuje
z powagą piastowanego urzędu.
2. Podanie nazwiska osoby, która podjęła powyższą decyzję.
3. Przedstawienie zapytań ofertowych na wymianę nawierzchni wraz z projektem i szczegółową
wyceną.
4. Udostępnienie ofert wszystkich potencjalnych wykonawców wraz z załącznikami.
5. Szczegółowy kosztorys wykonanych prac i koszt zakupu materiałów.
6. Jaką kwotę wydano na demontaż, odnowienie i powtórny montaż urządzeń zabawowych na placu
przy przedszkolu. Z jakiej pozycji budżetowej sfinansowano te prace?
7. Ile kosztowała wymiana piasku i położenie trawy z rolki? Z jakiej pozycji budżetowej sfinansowano
te prace? Proszę o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej”.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Tutaj jest szczegółowa odpowiedź z harmonogramem, proszę
o zapoznanie się.
Interpelacja Radnego G. Łukszo z 20.08.2018 r.: „Szanowny Panie Wójcie, bardzo wielu
mieszkańców Biedruska pyta mnie o infrastrukturę na terenie osiedla tzw. Kamieni Szlachetnych
w Biedrusku. W związku z powyższym proszę o informację:
1. Czy projekt został już wykonany?
2. Kiedy została zawarta umowa na jego wykonanie? - proszę o jej udostępnienie.
Proszę o przedstawienie odpowiedzi w formie pisemnej odpowiadając na każde z przedstawionych
powyżej pytań zachowując numerację wskazaną powyżej”.
Interpelacja Radnego G. Łukszo z 20.08.2018 r.: „Szanowny Panie Wójcie, bardzo wielu
mieszkańców Biedruska pyta mnie o infrastrukturę na terenie osiedla natura w Biedrusku. W związku
z powyższym proszę o informację:
1. W jakich latach Gmina Suchy Las przejmowała ulice na tym osiedlu?
2. Jaki był koszt przejęcie tych ulic? Proszę o udostępnienie wszelkich umów z tym związanych
3. Czy Gmina przejęła pełną infrastrukturę na tych ulicach - oświetlenie oraz kanalizację?
4. Czy wciąż występuje problem „wpinania" się przez dewelopera do gminnej instalacji ulicznej
(problem taki występowała kilka razy w przeszłości powodując awarię oświetlenie na tym osiedlu)?
Proszę o udostępnienie pism oraz notatek jakie Urząd podjął aby ograniczyć ww. działania. Proszę
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o przedstawienie odpowiedzi w formie pisemnej odpowiadając na każde z przedstawionych powyżej
pytań zachowując numerację wskazaną powyżej”.
Interpelacja Radnego G. Łukszo z 20.08.2018r.: „Szanowny Panie Wójcie, bardzo wielu mieszkańców
Biedruska pyta mnie o kwestię skrzyżowania ulic Poznańska oraz Jesionowa
oraz samych ulic na terenie tego osiedla. Bardzo proszę o informację:
1. Jakie działania odnośnie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu były podejmowane przed
27 czerwca 2017 roku?
2. Kto wydał zgodę na wyjazd/wjazd ze stacji na ulicę Jesionową? Na jakiej podstawie?
3. Czy były jakieś rozmowy podejmowane z Wojskowym Zarządem Infrastruktury odnośnie budowy
ronda? Proszę o udostępnienie wszelkich pism, notatek ze spotkań.
4. Dlaczego umowa, którą zawarł Pan z deweloperem odnośnie budowy oraz przejmowania ulic
na terenie tego osiedla przestała obowiązywać? Kto doprowadziła do jej wypowiedzenia/zerwania?
5. Czy umowa na wykonanie projektu ulic na tym osiedlu została już podpisana? Jeśli tak to proszę
o jej udostępnienie.”.
Interpelacja Radnego W. Majewskiego z 22.08.2018 r.: „Interpelacje składam na podstawie § 14
ust. 1- 5 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, interpelacja dotyczy: stanu realizacji zadań
budżetowych. Szanowny Panie Wójcie, zwracam się o szczegółowe przedstawienie aktualnego stanu
realizacji niżej przedstawionych zadań budżetowych :
1. BI/2015/0004 - Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem ścieżki
pieszo-rowerowej do Złotnik Wsi.
2. BI/WPF/2016/OG/0019 - Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej wraz z pl. Sokoła.
3. BI/2016/SL/0009 - Suchy Las -Przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa.
4. BI/2016/0025 - Złotniki Wieś - sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości.
5. BI/2017/0024 - Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7.
6. RK/2016/0022 - Osiedle Grzybowe - budowa szykan i zmiana organizacji ruchu.
7. ZL/2017/GRZYBOWE/1 - Os. Grzybowe - monitoring na osiedlu - 2 szt.
8. BI/2017/0009 - Os. Grzybowe - budowa ul. Plac Sokoła.
9. BI/WPF/2017/0004 - Budowa Systemu Monitoringu Gminnego.
10. BI/2018/0017 - Budowa brakującego chodnika.
11. BI/2018/0029 - Koncepcja i projekt dla ciągu ulicy Obornickiej od skrzyżowania z ul. Sobocką
w Złotowie do skrzyżowania z ul. Złotnicką w Złotnikach.
12. BI/2018/0030 - Złotniki - Os. Grzybowe - Projekt na budowę ul. Kruczej na odcinku od
ul. Żurawiej oraz ul. Pawiej na odcinku do ul. Żurawiej - I etap.
13. RB/2018/0001 - OSP Suchy Las - Zakup mobilnego systemu gaśniczego CAFS.
14. BI/2018/0011 - Golęczewo - Budynek magazynowo - garażowy przy remizie OSP na potrzeby
społeczności lokalnej.
Wobec powyższego, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej”
Interpelacja Radnego W. Majewskiego z 13.08.2018 r.: „Szanowny Panie Wójcie, w nawiązaniu
do spotkania, które odbyło się w dniu 25 czerwca br. w Urzędzie Gminy, które dotyczyło zmian mpzp
w rejonie salonu Toyota Ukleja przy ul. Obornickiej 132 w Suchym Lesie, gdzie na pytanie: „czy na
użytkowany przez w/w salon teren gminny jest zawarta umowa”, stwierdził Pan: „że jest zawarta
umowa". W związku z tym, zwracam się o przekazanie kopii przedmiotowej umowy lub umów”.
Odpowiedź Wójta Gminy na ww. interpelację: „Odpowiadając na Pana interpelację z dnia
13.08.2018 r. w sprawie umowy regulującej korzystanie przez Toyota Ukleja Sp. j. z działek gruntu
nr 247/1 i nr 253/1 z obrębu Suchy Las, które stanowią przedmiot własności Gminy Suchy Las,
uprzejmie informuję, że Gmina pismami z dnia 27 czerwca 2018 r. oraz 20 sierpnia 2018 r. wezwała
ww. spółkę do zawarcia umowy dzierżawy obejmującej powyższe nieruchomości, na obszarze których
zlokalizowane są drogi, parkingi oraz tereny zielone. Informuję, że w przypadku braku reakcji
ze strony Toyota Ukleja Sp. j. Gmina Suchy Las będzie zmuszona do podjęcia innych kroków
prawnych w celu formalnego uregulowania obecnego stanu faktycznego”.
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Interpelacja Radnego W. Majewskiego: „Szanowny Panie Wójcie, zwracam się o przedstawienie
ogólnej kwoty wraz z wyszczególnieniem, jakiej inwestycji/zadania dotyczyły pozyskane przez
Gminę Suchy Las dotacje ze środków unijnych w kadencjach 2011-2014 oraz w 2014-2018”.
Interpelacja Radnego P. Tyrki z 23.08.2018 r.: „W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców
Gminy Suchy Las dotyczącymi znacznego wzrostu kosztów działania Rady Gminy proszę
o informację:
1. Jakiej wysokości środki finansowe zostały przeznaczone przez Radę Gminy dla prywatnego tytułu
prasowego o nazwie Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy w czasie trwania kadencji Rady
w latach 2014-2018?
2. Jak kształtowała się wysokości tych wydatków w poszczególnych latach trwania obecnej kadencji
Rady?”.
Interpelacja mieszkańców ul. Leśnej w Zielątkowie z dnia 20.08.2018 r.: „Szanowny Panie Wójcie,
Z odpowiedzi na interpelację Radnego Michała Przybylskiego, dotyczącej harmonogramu robót
związanych z budową kanalizacji i dróg w Zielątkowie wynika, że część ulicy Leśnej nie została
uwzględniona w realizacji tej inwestycji. Zgodnie z Pana deklaracją, wyrażaną na spotkaniach
wiejskich zwoływanych w tej sprawie oraz dokumentacją projektową, cała ulica Leśna powinna być
skanalizowana. Nie rozumiemy, dlaczego inwestycja nie będzie realizowana zgodnie z projektem?
Dlaczego dziesięć rodzin będzie pozbawionych tej podstawowej cywilizacyjnej usługi? Nie chcemy
pytać, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy. Wnioskujemy o natychmiastowe poszerzenie zakresu
robót w ulicy Leśnej o końcowy odcinek uwzględniający podłączenie naszych domów do kanalizacji
sanitarnej. Uważamy, że wszystkim mieszkańcom należą się godne warunki życia, niezależnie gdzie
mieszkają. Oczekujemy od władz gminy wywiązania się z danych obietnic i realizacji projektu
w pełnym zakresie”.
Interpelacja Radnego G. Łukszo z 27.08.2018 r.: „Szanowny Panie Wójcie, bardzo wielu
mieszkańców Biedruska pyta mnie o place zabaw zlokalizowane w tej miejscowości. W związku
z powyższym proszę o informację:
1. Plac zabaw w Parku przy ulicy Zjednoczenia - kiedy wykonano tam przegląd? Co dokładnie zostało
naprawione/poprawione na tym placu w tym roku? Proszę o udostępnienie wszystkich dokumentów
z tym związanych (w tym również tych z przeglądu).
2. Plac zabaw na osiedlu Natura - czy jest już miejsce docelowe dla tego placu? Na jakim etapie
są rozmowy? Co zostało ustalone? Proszę o udostępnienie wszelkich dokumentów, pism związanych
z tą kwestią.
3. Plac zabaw na osiedlu Jesionowym - co się dzieje w tym temacie? Proszę o udostępnienie wszelkich
pism między deweloperem a Gminą.
4. Plac zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich - Co dokładnie zostało naprawione/poprawione
na tym placu w tym roku? Proszę o udostępnienie wszystkich dokumentów z tym związanych (w tym
również tych z przeglądu)”.
Interpelacja Radnego G. Łukszo z 27.08.2018 r.: „Szanowny Panie Wójcie, bardzo wielu
mieszkańców Biedruska pyta mnie projekt oznakowania zarówno poziomego jak i pionowego.
Zgodnie z kilkoma rozmowami przeprowadzonymi z pracownikami podległego Panu urzędu chciałem
się zapytać:
1. Na jakim etapie jest projekt?
2. Kiedy zostanie wykonany?”.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: To są proszę Państwa wszystkie interpelacje, teraz
przechodzimy do zapytań Radnych.
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Panie Wójcie, ja mam pytanie. W ubiegłym roku na drodze
dojazdowej do stacji benzynowej Lotos w Chludowie zostały położone płyty, żeby utwardzić
ten dojazd, bo tam jeżdżą ciężkie samochody, itd. Te płyty są tak ułożone, że dziś strach jechać,
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bo niektóre płyty stoją pionowo i w tej sytuacji jest problem, że za chwilę cały szereg pojazdów
zostanie tam uszkodzonych. Ja już o tej sprawie mówiłem w ubiegłym roku, ale w tej chwili
ta sytuacja nie uległa wielkiej poprawie. Uważam, że ta sprawa powinna być jakoś załatwiona. Jeżeli
ktoś to zrobił, to wziął za to pieniądze i wobec tego od tego wykonawcy powinno się domagać
rzetelnego poprawienia, żeby to ludziom służyło. Następnie chciałbym również zwrócić uwagę
na sprawy odwodnienia placu zabaw przy przedszkolu w Chludowie. To jest sprawa, która już 5 lat
temu była poruszana w momencie otwarcia tego przedszkola. W ubiegłym roku kiedy było tak dużo
opadów deszczu dzieci praktycznie z tego placu zabaw nie mogły korzystać, bo stała woda zarówno
z rynien, jak i spływająca od ulicy Szkolnej w kierunku ulicy Kościelnej i spływająca do zagłębienia,
którym jest plac zabaw. Należało by coś z tym zrobić, jeżeli ten plac zabaw ma dzieciom służyć to on
musi być poprawiony. Sprawa także była poruszana na Komisji Bezpieczeństwa i ja też tutaj tę sprawę
poruszałem i do dzisiaj nie widać żadnych efektów. W tym roku dzięki Bogu jest sucho to może te
krasnoludki nie będą w wodzie brodziły. Jednak obawiam się, że jak przyjdzie jesień to znowu będzie
to samo. Jednocześnie w tym roku miał być zrobiony projekt odwodnienia budynku biblioteki, ale na
razie nic o tym nie słychać, a chcę Państwu powiedzieć, że jak trochę popadało w tym roku w lipcu,
to się okazało, że woda znowu zaczęła wybijać na podłodze w piwnicy w bibliotece. Ta sprawa
wymaga jakiegoś uregulowania, żeby po prostu to nie ciągnęło się w nieskończoność. Mam jeszcze
jedną sprawę związaną już teraz z autobusami. Pan może powiedzieć, że Hącia jak maniak ciągle
wraca do sprawy autobusów, ale chodzi o kwestie zapłaty za autobus. Ja w zeszłym tygodniu jechałem
autobusem i widziałem taką sytuację, że ktoś wsiada w Zielątkowie i ma 5 zł, płaci kierowcy,
a kierowca mówi, że biletu nie wyda, bo trzeba mieć odliczone. A bilet kosztuje 4,60 zł.
Ten mieszkaniec mówi, że da te 5 zł i bez reszty, a kierowca stwierdził, że nie może i zaczęła się
przepychanka. W końcu ja mówię, Panie dlaczego Pan nie wyda biletu. Na co kierowca stwierdził,
że kiedyś było tak, że każdy kierowca otrzymywał określoną ilość drobnych pieniędzy, które raz
w miesiącu rozliczał i była sytuacja taka, że miał zapas tych drobnych i mógł wydawać. W tej chwili
od tego się odeszło. Kolejna sprawa to jest to co mówiłem na naszej wspólnej Komisji związanej m.in.
z autobusami, czyli problem biletów całodobowych czy innych biletów. My praktycznie na północy
nie mamy możliwości kupna biletu, odsyłają nas do Suchego Lasu do biletomatu. Proszę Państwa,
to jest śmieszne, żeby ktoś z Chludowa, aby jechać dalej musiał wysiadać w Suchym Lesie, żeby
kupić bilet. Ludzie kochani, ale pewne rzeczy powinny być uregulowane. Jeżeli nie stać nas na zakup
biletomatów w autobusach, bo one kosztują po 40 000 zł sztuka, to niech dalej kierowcy wyciskają
i sprzedają te bilety. I to co panowie z ZTM mówią, że to bardzo opóźnia bieg autobusu to jest bzdura.
Ja jeżdżę bardzo często autobusem pomiędzy Chludowem a Suchym Lasem są 2 – 3 osoby kupujące
bilety, bo reszta się już posługuje PEKĄ. Jadąc dalej bezpośrednio do Poznania, to też tam jeszcze
2 – 3 osoby. Licząc, że 30 s każdy kierowca traci na sprzedanie tego biletu, a ile traci na korkach,
ile traci na światłach to tego nikt nie liczy. A tutaj jest tylko takie utrudnianie pasażerom
i mieszkańcom północy Gminy możliwości korzystania z autobusów.
Radny K. Pilas: Ja mam dwie sprawy i proszę o pisemną odpowiedź. Proszę Państwa mamy
w Suchym Lesie tzw. przystanek artystyczny. Nazwa pozostała, ale przystanek wygląda niechlujnie,
a w szczególności jeśli chodzi o tę cześć, która jest poza dachem, tzw. miejsca do opierania, które
są zrobione ze sklejki niby wodoodpornej i chciałem usłyszeć jakie władze Gminy zamierzają
wykonać roboty naprawcze na tym przystanku, żeby można było ten przystanek dalej nazywać
artystycznym? Bo w tej chwili wygląda to fatalnie. Drugie pytanie, to nawiązując do rzeczy, które
mówiłem, iż brakowało wody na naszym basenie. Suchym Las jest zaludniony gdzieś w 80% i już
dzisiaj przy takim lecie jakie było dało się wyraźnie odczuć duży spadek wody, a w niektórych
miejscach tej wody brakowało. Moje pytanie jest tego typu, jakie zostaną podjęte inwestycje, aby ten
fakt w samym Suchym Lesie poprawić, żeby się nie okazało, że tej wody po prostu nie będzie?
Radny G. Łukszo: O dwie kwestie chciałem jeszcze Pana Wójta podpytać odnośnie os. Jesionowego.
Są trochę sprzeczne informacje, ja wiem, że one są w portalu, ale to ja wolałbym mieć to na piśmie.
Ja chciałbym się dowiedzieć, które ulice zostały przejęte przez Gminę oraz czy jest jakiś
harmonogram przejmowania ulic na tym osiedlu. Prosiłbym o odpowiedź w formie pisemnej. Też
w formie pisemnej prosiłbym o odpowiedź ws. decyzji o warunkach zabudowy, która została wydana
dla budynku starego kasyna w Biedrusku. Chciałbym się zapoznać z tym materiałem. Jeszcze taka
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konkluzja a propos tego co Pan Radny Hącia powiedział, zastanawiam się a propos tego całego
zamieszania związanego z wydawaniem reszty, itd., to dlaczego w autobusach ZKP nie ma terminali
do płatności kartą? Bo akurat kwota 4,60 zł jest kwotą, która bez problemu w dzisiejszych czasach jest
obsługiwana przez tzw. system zbliżeniowy. To bardzo by ułatwiło mieszkańcom, bo jednak
większość osób ma kartę i nie jest to jakiś problem, żeby takie coś zainstalować. System PEKA
również płatności kartą obsługuje. Taka była idea powstania tego systemu i też tam było dodatkowe
konto dedykowane temu.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, kilka pytań. Czy doszła do Pana informacja, iż w nowym
budynku przedszkola występowała woda na posadzkach i na ścianach? Czy została ta usterka usunięta,
czy zostało wyjaśnione dlaczego ta woda się pojawia? Czy również pojawiający się tam na ścianach
grzyby został usunięty, ponieważ od 3 września dzieci tam wejdą. Nie wiem czy teraz na 1 września
mamy wziąć koszyczek i pójść na grzybobranie? Myślę, że to tak nie powinno być. Kolejne pytanie
to sprawa zieleni przy przedszkolu, czy wykonanie zieleni również było zawarte w umowie? Jeśli nie,
to dlaczego nie było to od razu zawarte w umowie? Tam była trawa wysiana tylko przez parę miesięcy
nikt tym terenem się nie zajmował i porosły krzaki powyżej płotu i po dyskusjach niestety wyszło,
że trzeba położyć trawę z rolki, co bardzo mocno wpłynęło na koszty tej inwestycji. Chciałbym
również udostępnienia umowy na wykonanie przedszkola oraz na wykonanie tej zieleni. Czy zostały
podjęte jakiekolwiek działania w celu wykonania projektu dalszej części obwodnicy Biedruska?
Wiemy jakie jest natężenie ruchu i ono będzie się zwiększać. Wiemy, że most Lecha jest
remontowany i zamknięte są dwie nitki. Wiemy, że będzie Czerwonak częściowo zamknięty.
Podejrzewam, że w Biedrusku będzie no stop ciąg samochodów. To nie wpływa dobrze na środowisko
i na ludzi. Chciałbym prosić o przedstawienie notatek, pism ze spotkań, które w tej sprawie
się odbyły. Proszę o odpowiedź w formie pisemnej.
Radny M. Przybylski: Ja tylko krótkie pytanie, a więc w formie ustnej. Jak wygląda sprawa rejonu
ul. Kochanowskiego? Chodzi o kwestię podpisania umowy.
Wójt G. Wojtera: Mówiliśmy o tym w informacjach. Umowa została podpisana z firmą BRD
System.
Radny M. Przybylski: A sprawa z Aquanet, bo Pan mówił, że się wybiera do Aquanet?
Wójt G. Wojtera: W poniedziałek.
Radny W. Majewski: Panie Wójcie również proszę o odpowiedź na piśmie. Dlaczego mnie Pan
okłamał 25 czerwca br. mówiąc, że z Toyota Ukleja jest zawarta umowa, gdzie w odpowiedzi mnie
Pan informuję, że 27 czerwca Pan wystąpił o podpisanie takowej umowy? Dlaczego bez takiej umowy
przez wiele, wiele lat Toyota Ukleja korzystała z terenu gminnego nie ponosząc z tego tytułu żadnych
kosztów? Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Panie Wójcie, ja bym poprosił także, aby te pytania które zadałem,
żeby dostać odpowiedź na piśmie.
Ad. 38.
Wolne głosy i wnioski.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, czy ma Pan może jakieś informacje, jak wygląda sprawa ścieków
przesyłanych z wojska? Czy wojsko już jest podłączone do kanalizacji czy nie jest? Ewentualnie
czy mamy jakieś informacje jak długo jeszcze będzie funkcjonować pseudo oczyszczalnia wojska?
Czy już jakieś konkretne decyzje zapadły co do wykonania przepustu przez wojsko odnośnie
deszczówki, bo tam też jest problem na ul. 7 Pułku Strzelców Konnych, która przy większych opadach
jest zalewana, bo tam były pozarywane rury? Czy są jakieś informacje w tych tematach?
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Wójt G. Wojtera: W części mogę Panu odpowiedzieć ustnie, ale częściowo, bo tylko częściowo
koszary podłączone są do kanalizacji. Pozostałe informacje przekażę pisemnie dlatego, że prowadzone
jest postępowanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w sprawie zrzutu ścieków
do Warty. Natomiast, jeżeli chodzi o ten kanał deszczowy to też pisemnie przekażę, bo w tej chwili
nie chciałbym na 100% przekazywać.
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Panowie Wójtowie, Pani Przewodnicząca, Państwo Radni,
Przewodniczący i Sołtysi chciałbym podziękować za udział w dożynkach gminnych, które odbyły
się 25 sierpnia w Chludowie. Chcę powiedzieć, że pomimo trudności na jakie napotkaliśmy żeby
te dożynki urządzić to udało nam się je zrealizować. Program był dosyć bogaty. Nie wiem czy
Państwo widzieli, poza orkiestrą, Chludowianami, Biedruskowianami a także chórem Maria spod
Petersburga i zespołu z Ukrainy to tych występów było tyle, że do godz. 20 one się ciągnęły. Ludzie
bawili się do godziny wpół do trzeciej. Jak mówi Pani Sołtys, integracja polsko – ukraińsko – rosyjska
była zupełna na tej zabawie. Chciałbym powiedzieć, że koszt całości tych dożynek licząc z zadania
lokalnego 8 000 zł, i 7 000 zł scena i 5 000 zł sprzątanie przez ZGK to 20 000 zł i tyle to kosztowało
i naprawdę wszystkim dziękuję za udział. Cieszę się, że się tak świetnie bawiliście. Chcę powiedzieć,
że była jeszcze inna impreza wcześniej, a mianowicie parafiada, która trwała od 30 czerwca do
15 lipca, gdzie było 400 uczestników biorących udział, a drugie tyle kibiców i tutaj należą
się podziękowania Gminnemu Ośrodkowi Sportu, który nas wspomógł, a także Ośrodkowi Pomocy
Społecznej, który także dał środki na dyplomy, na medale i na puchary. Przez dwa tygodnie młodzi
i starzy brali udział w tych zawodach sportowych, tak więc uważam, że jest to też miejsce integracji
społecznej. Chciałbym też powiedzieć, że była drużyna ze Złotnik, były drużyny z sąsiednich wsi,
które także brały udział. Dziękuję bardzo.
Radny G. Łukszo: Ja mam pytanie a propos tego zrzutu ścieków, o którym Pan Wójt wspomniał.
Czy to był też ten zrzut czy wyciek fekaliów czy zanieczyszczeń, które były w okolicach szlaku
nadwarciańskiego? To jest ta sama kwestia?
Zastępca Wójta M. Buliński: To jest na przedłużeniu oczyszczalni, WIOŚ się tą sprawą zajmuje.
Radny G. Łukszo: Mam pytanie czy Policja jest podłączona do kanalizacji?
Wójt G. Wojtera: W tej chwili kończymy prace budowy przyłącza kanalizacyjnego dla posterunku
Policji w Suchym Lesie.
Radny G. Łukszo: A stare przedszkole w Biedrusku? To poproszę o odpowiedź na piśmie.
Radny D. Matysiak: Ja już mogę odpowiedzieć, że nie jest podłączone.
Radny G. Łukszo: Jeżeli na piśmie, to czy jest projekt i kiedy podłączenie?
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód A. Ankiewicz: Tutaj z tego miejsca
chciałabym podziękować członkom stowarzyszenia ekologicznego, a szczególnie Joannie Radziędzie
i Tomaszowi Sulejewskiemu za wypracowanie współpracy ZZO z Miastem Poznań i z Prezydentem
T. Lewandowskim. To dzięki temu naciskowi ze strony stowarzyszenia widać, że ZZO zmieniło swoją
postawę i wpuściło na każde zawołanie stowarzyszenie na swój teren. Są to cotygodniowe kontrole
ze strony stowarzyszenia. W tej chwili wiem, że ta hałda, która jest z zieleni przed biokompostownią
bardzo zmalała. Rzeczywiście w ostatnim czasie nie czuć biokompostowni, ale było to
prawdopodobnie od tej hałdy. Co do wysypiska to wiadomo, że trwają prace, które będziemy jeszcze
przez jakiś czas odczuwać. Miejmy nadzieję, że niedługo.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Biedrusko R. Banaszak: Ja chciałbym tylko informacyjnie, że w
dniu 8 września od godz. 15:00 w Biedrusku jak co roku będzie się odbywał biedruskowiański piknik
familijny. W imieniu własnym, zarządu i również mieszkańców chciałbym wszystkich Państwa
serdecznie zaprosić.
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Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa sporo się dzieje w Gminie, ale jak co roku 1 września będziemy
starali się uczcić jako wspólnota lokalna kolejną rocznicę wybuchy II wojny światowej. W tym roku
wyjątkowo w godzinach porannych, ale dokładnie 1 września w Łagiewnikach. Serdecznie Państwa
zapraszam. Pewnie większość Państwa jest już przygotowanych na to spotkanie. Co ciekawe o 11:25
kolejna ważna patriotyczna uroczystość odsłonięcie pomnika w Biedrusku, który został przeniesiony
z placu na skwer, który powstał również dzięki decyzji Rady. To Rada podjęła decyzję
o przeznaczeniu środków na zakup od AMW działki czy nawet dwóch działek. Zakładam, że o 12:00
wszyscy Państwo będziecie również na otwarciu przedszkola w Biedrusku. Zapewniam, że nie trzeba
z koszykami przychodzić i z kozikami, bo będzie bardzo uroczyście i będziecie wszyscy Państwo
pozytywnie zaskoczeni standardem tego wykonania.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Proszę Państwa, ja mam dla Państwa następującą informację
i to jest informacja dla Państwa Radnych. Do 16 września należy złożyć oświadczenia majątkowe
na koniec kadencji Rady. W związku z tym, że jest to niedziela można składać oświadczania do
17 września do Biura Rady. W tym oświadczeniu należy podać kwotę uzyskaną w 2018 r., a diety
są zwykle wypłacane…
Radny W. Majewski: Przepraszam, ja mam pytanie, na jaki dzień dane jeżeli chodzi o składanie
oświadczeń?
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Na wrześniowy dzień. Na ten dzień, na który się składa.
Natomiast, uczulam Państwa, że proszę poczekać na wypłatę ostatniej diety. Kwota wszystkich diet
będzie Państwu przekazana mejlowo lub w Biurze Rady, tak żebyście mogli Państwo te dane
w swoich oświadczeniach zawrzeć. Będzie to ok. 4 -5 września. Tak więc proponuje te oświadczenia
wypełniać na dzień powyżej. I w związku z tym, że wybory mamy zarządzone na dzień
21 października, a termin sesji październikowej był wyznaczony na 25 października jest wielce
prawdopodobnie, że sesja wrześniowa może się okazać naszą ostatnią sesją. Jeżeli nie będzie takiej
potrzeby to sesja październikowa się po prostu nie odbędzie. Na wszelki wypadek chciałabym, żeby ta
wrześniowa sesja miała taki charakter uroczysty. Przede wszystkim chciałabym, żebyśmy na początku
zrobili sobie wspólną fotografię pamiątkową wszystkich Radnych, Przewodniczących Zarządów
Osiedli, Sołtysów i wszystkich Państwa uczestniczących w posiedzeniach Rady, żebyśmy mieli taką
pamiątkę. Dziękuję bardzo.
Radny D. Matysiak: Szanowna Rado, Szanowna Pani Przewodnicząca, chciałbym jeszcze dodać,
że w ramach festynu, który odbędzie się w Biedrusku 8 września będzie też rajd rowerowy
z Biedruska do Łysego Młyna. Będą gry, konkursy i zabawy. Zapraszamy o godz. 10:00 pod Domem
Osiedlowym i przejeżdżamy sobie na Łysy Młyn, o ok. 13:00 jest powrót. Serdecznie zapraszamy.
Radny P. Tyrka: Mam pytanie do Panów Wójtów, chodzi o uroczystości 1 września, w jakich
godzinach droga będzie otwarta przez poligon? Jeżeli mieszkańcy tej części Gminy chcieliby wrócić
z odsłonięcia pomnika, to czy będą mogli przejeżdżać przez poligon?
Wójt G. Wojtera: Sprawdzimy i przekażemy. Myślę, że w trakcie uroczystości.
Ad. 39.
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa - Haibach zamknęła XLVII sesję Rady Gminy Suchy Las
w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 21:30.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las:
Małgorzata Salwa-Haibach
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