Protokół z II sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
29 listopada 2018 r. (czwartek), godz. 16:30
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna
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Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu nr XLVIII/2018 z sesji Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 września 2018 r.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo,
rejon ulicy Pawłowickiej – Wschód.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych:
276/10 i 276/11.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2019.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i określenia podstawy obliczenia
podatku rolnego na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na rok 2019 dla gminnego
zakładu budżetowego.
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia podziału obszaru gminy Suchy Las na sektory odbioru
odpadów komunalnych.
Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/421/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
26 października 2017 r. w sprawie przejęcia zadania zarządzania drogą powiatową nr 2428P
w Golęczewie.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Suchy Las na lata 2018 – 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Suchy Las
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Podjęcie uchwały w sprawie nazwy drogi wewnętrznej w Golęczewie.
Podjęcie uchwały w sprawie nazw dróg wewnętrznych w Złotnikach.
Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
w gminie Suchy Las.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Suchy Las w Stowarzyszeniu
Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Przyjęcie oświadczenia w sprawie utworzenia Jednostki Ratownictwa Medycznego w Suchym
Lesie.
Informacja Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych.
Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie sesji.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz otworzyła II sesję Rady Gminy Suchy Las
VIII kadencji w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 16:35.
Ad. 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że obrady sesji są prawomocne.
Podczas sesji obecnych było 15 Radnych.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zapytała o uwagi do porządku sesji.
Radna J. Pągowska zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku punktów nr 4 i 18, czyli projektu
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo, rejon ulicy
Pawłowickiej – Wschód oraz projektu uchwały w sprawie diet radnych, sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli w gminie Suchy Las.
Radny M. Bajer wniósł o usunięcie z porządku sesji pkt 13, czyli projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2018 – 2021
i przeniesienia tego projektu na kolejną sesję w grudniu lub w styczniu. Planowane jest spotkanie
z autorem Programu p. dr Bobrowskim.
Wójt Gminy G. Wojtera zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt 15, czyli uchwały
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Urząd Gminy nie otrzymał opinii RDOŚ w tej sprawie.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Radnej J. Pągowskiej o usunięcie
z porządku obrad pkt 4.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Punkt nr 4 został usunięty z porządku sesji.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Radnego M. Bajera o usunięcie
z porządku obrad pkt 13.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Punkt nr 13 został usunięty z porządku sesji.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Wójta G. Wojtery o usunięcie
z porządku obrad pkt 15.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Punkt nr 15 został usunięty z porządku sesji.

-2-

Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Radnej J. Pągowskiej o usunięcie
z porządku obrad pkt 18.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Punkt nr 18 został usunięty z porządku sesji.
Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że sesja Rady Gminy Suchy Las jest transmitowana
on – line, nagranie w systemie audio – video będzie dostępne na stronie internetowej
www.suchylas.pl. Z uwagi na publiczny charakter sesji nie można posługiwać się danymi osobowymi,
ponieważ można narazić się na złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Nowy porządek sesji.
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Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu nr XLVIII/2018 z sesji Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 września 2018 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych:
276/10 i 276/11.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2019.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i określenia podstawy obliczenia
podatku rolnego na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na rok 2019 dla gminnego
zakładu budżetowego.
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia podziału obszaru gminy Suchy Las na sektory odbioru
odpadów komunalnych.
Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/421/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
26 października 2017 r. w sprawie przejęcia zadania zarządzania drogą powiatową nr 2428P
w Golęczewie.
Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Suchy Las
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie nazwy drogi wewnętrznej w Golęczewie.
Podjęcie uchwały w sprawie nazw dróg wewnętrznych w Złotnikach.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Suchy Las w Stowarzyszeniu
Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Przyjęcie oświadczenia w sprawie utworzenia Jednostki Ratownictwa Medycznego w Suchym
Lesie.
Informacja Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych.
Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne głosy i wnioski.
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21. Zakończenie sesji.
Ad. 3.
Przyjęcie protokołu nr XLVIII/2018 z sesji Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 września 2018 r.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia protokołu nr XLVIII/2018 z sesji
Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.09.2018 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Majewski
W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Bajer M.
Protokół został przyjęty.
Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych:
276/10 i 276/11.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach
na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/10 i 276/11.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 11: Ankiewicz A., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J.,
Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Majewski W.,
Wstrzymujących się – 3: Hącia Z., Przybylski M., Słowiński G.
Uchwała została podjęta i nosi numer II/15/18.
Radny W. Majewski zwrócił uwagę, aby przygotowywane projekty uchwał na sesję zgadzały się z
rzeczywistością, bo np. ul. Bociania nie dochodzi do ul. Złotnickiej w sposób, który przewiduje mapka
stanowiąca załącznik do projektu uchwały.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2019.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer II/16/18.
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Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.
Wójt G. Wojtera zgłosił autopoprawki do projektu uchwały, które były wyniki odbytej dyskusji na
posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Zmiana w § 1 ust. 2 pkt a
– 0,76 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej; zmiana w § 1 ust. 2 pkt b – 21,00 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej oraz w § 1 ust. 2 pkt g – 5,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą ww. projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawek Wójta
Gminy.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta
G. Wojtery odnośnie § 1 ust. 2 pkt a – 0,76 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków
mieszkalnych.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Majewski W.,
Wstrzymujących się – 2: Hącia Z., Słowiński G.
Autopoprawka została przyjęta.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta
G. Wojtery odnośnie § 1 ust. 2 pkt b – 21,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 13: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 2: Hącia Z., Majewski W.,
Wstrzymujących się – 0.
Autopoprawka została przyjęta.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta
G. Wojtery dotyczącej § 1 ust. 2 pkt g – 5,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków
pozostałych, w tym zajętych w celach odpłatnej statutowej działalności przez opp.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 2: Hącia Z., Majewski W.,
Wstrzymujących się – 1: Słowiński G.
Autopoprawka została przyjęta.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Hącia Z.,
Wstrzymujących się – 2: Majewski W., Słowiński G.
Uchwała została podjęta i nosi numer II/17/18.
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Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i określenia podstawy obliczenia podatku
rolnego na rok 2019.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji odnośnie ww. projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
na rok 2019.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer II/18/18.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na rok 2019 dla gminnego zakładu
budżetowego.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.
Radny M. Przybylski zwrócił uwagę na brak uzasadnienia do tego projektu uchwały, a dawniej
projekty tej uchwały zawierały szczegółowe uzasadnienie wraz z wyliczeniami. Radny M. Przybylski
zapytał o kondycję finansową basenu w Suchym Lesie, gdyż dotacja dla basenu zaplanowana jest w
2019 r. na ponad 2 mln zł w 2019 r.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że odpowiednie wyliczenia są dostępne, ale na posiedzeniu Komisji
nie zgłoszono wniosku o przedstawienie tych wyliczeń, ale Dyrektor GOS chętnie udzieli wyjaśnień.
Dyrektor GOS K. Kustoń podkreśliła, że wszystkie wyliczenia są dostępne dla wszystkich
zainteresowanych. W kwestii kondycji basenu zaznaczyła, że kwota dotacji przedmiotowej wzrosła
z powodu planowanej podwyżki cen energii elektrycznej o ponad 55% w roku 2019 r., tj. ponad
300 000 zł.
W dalszej kolejności Radny M. Przybylski dopytywał ile środków dopłaca Gmina Suchy Las
do basenu w ciągu roku.
Wójt G. Wojtera odnosząc się do powyższego pytania omówił w jakim zakresie Gmina dopłaca
do basenu np. jeżeli chodzi o zajęcia dzieci na basenie. Podwyżka cen energii jest bardzo istotna,
ponieważ energia w 1/4 wpływa na koszty funkcjonowania basenu. To basen jest najbardziej dotknięty
podwyżką cen energii elektrycznej wśród gminnych jednostek.
Następnie Radny G. Słowiński z uwagi na brak uzasadnienia do projektu uchwał zgłosił wniosek
formalny o usunięcie tego punktu z porządku sesji i przeniesienia go na kolejną sesję.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Radnego
G. Słowińskiego o wycofanie z porządku sesji pkt 8.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 5: Hącia Z., Łączkowski K., Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.,
Przeciw – 8: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Pągowska J., Prycińska W.,
Radzięda J., Rozwadowski R.
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Wstrzymujących się – 2: Koźlicka I., Sztolcman T.
Wniosek Radnego G. Słowińskiego nie został przyjęty.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na rok 2019 dla gminnego zakładu budżetowego.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 10: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Pągowska J.,
Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 5: Hącia Z., Łączkowski K., Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer II/19/18.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia podziału obszaru gminy Suchy Las na sektory odbioru
odpadów komunalnych.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał pozytywną opinię Komisji odnośnie ww. projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie zniesienia podziału obszaru gminy Suchy Las na sektory odbioru odpadów
komunalnych.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer II/20/18.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższego projektu uchwały. Radna J. Pągowska podziękowała
przewodniczącemu klubu „Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem” Radnemu M. Przybylskiemu
za wypracowanie wspólnego stanowiska. Przewodnicząca J. Pągowska poinformowała, że w toku prac
Komisji wypracowano stawkę 15,00 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie.
Wójt zgłosił autopoprawkę w § 3 określającą stawkę w wysokości 15,00 zł miesięcznie
za zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia ww. autopoprawki Wójta
G. Wojtery.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 13,
Przeciw – 1,
Wstrzymujących się – 1.
Autopoprawka została przyjęta.
Radny M. Przybylski potwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego odbyła się dyskusja nad wysokością stawki za zagospodarowanie odpadów
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i jednocześnie scharakteryzował debatę, która miała miejsce podczas posiedzenia Komisji. Od 2014 r.
Gmina Suchy Las samodzielnie gospodaruje odpadami i wtedy kosztowało to 1 500 000 zł, w 2015 r.
to już kwota 1 900 000 zł, 2016 r. to 2 300 000 zł, 2017 r. to 3 300 000 zł, 2018 r. to 3 325 000 zł, a w
2019 r. planuję się koszty w wysokości 3 500 000 zł, czyli od 2014 r. do 2019 r. nastąpił wzrost
kosztów z 1 500 000 zł na 3 500 000 zł, co jest bardzo dużo. Radny stwierdził, że najbliższe gminy
oraz Poznań od 2014 r. nie podwyższyły mieszkańcom opłat za gospodarowanie odpadami, a gminy
do systemu nie dopłacają. Radny M. Przybylski przedstawił wyliczenia kosztów zagospodarowania
odpadów dla 5 – osobowej rodziny w Gminie Suchy Las, w Katowicach, Mosinie, Rokietnicy,
Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Łodzi. Radny stwierdził, że Gmina Suchy Las jest jedną
z najdroższych w gmin w Polsce jeżeli chodzi o opłaty dla mieszkańców za gospodarowanie
odpadami. Radny dokonał też porównania z opłatami w miastach w Niemczech. Radny zaapelował
do Radnych, aby w przyszłości odpowiedzialnie podchodzili do ewentualnych podwyżek. Należy dać
sygnał ZGK, że to nie będzie tak, że każda propozycja opłaty będzie zaakceptowana, ponieważ
w Gminie korzysta się z trybu in house.
Radna J. Radzięda zaznaczyła, że w GOAP-ie przed wyborami nie było podwyżek opłat, ale projekty
podwyżek są już gotowe i mają dotyczyć właśnie okolicznych gmin. Jeżeli podwyżki wejdą w życie
to może się okazać, że w Gminie Suchy Las zagospodarowanie odpadów będzie tańsze niż w gminach
należących do GOAP. Zdaniem Radnej J. Radziędy GOAP nie był zainteresowany powrotem Suchego
Lasu do jego struktur.
Wójt G. Wojtera podkreślił, że zarówno w Gminie Suchy Las, jak i w innych gminach
podpoznańskich te koszty są wyższe niż by to wynikało z zawartych umów na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów. Wójt G. Wojtera zwrócił uwagę na stawki tzw. opłaty marszałkowskiej,
która determinuje koszt zagospodarowania odpadów. Dziś płacimy 150 zł za tonę, na 2019 r.
zapowiadana jest 180 zł, a na 2020 r. to 280 zł, czyli będzie wzrost o 100 zł. Dlatego trzeba
się przygotować do kolejnych korekt, tj. korekty wysokości stawki albo korekty w budżecie gminnym.
Zdaniem Wójta bardziej prospołeczna byłaby korekta kwot zapisanych w budżecie.
Radny M. Przybylski podkreślił, że GOAP nie podniósł opłat od 4 lat i to nie ma nic wspólnego
z wyborami. Radny stwierdził, że nie rozumie dlaczego Suchy Las musi być najdroższy, gdy
otoczenie rynkowe z innymi gminami jest takie samo.
Prezes ZGK J. Świerkowski wyjaśnił, że wzrost kosztów powoduje przede wszystkim wzrost opłat
z tytułu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, m.in. plastiku oraz koszty transportu
do bardzo oddalonych instalacji odbiorczych, gdyż w okolicach Poznania instalacje są już
niedostępne. ZGK plastik wozi do Wschowy i Sępólna Krajeńskiego. Koszty zakładowe ZGK są te
same, ale występuje niestabilność rynku odbioru surowców. Zagospodarowanie odpadów
wielkogabarytowych również bardzo podrożało i są one odwożone do instalacji w Piotrowie, ok.
50 km od Suchego Lasu. Pojawia się problem przetwarzania odpadów segregowanych, gdyż instalacje
nie są w stanie wszystkich odpadów przerobić. I w ostatnich miesiącach w całej Polsce było
87 pożarów składowisk odpadów. Zdaniem J. Świerkowskiego bardzo trudno jest przewidzieć koszty
na przyszły rok. Prezes ZGK oświadczył, że dysponuje szczegółowymi wyliczeniami i zaprosił
wszystkich zainteresowanych do dyskusji. Koszty są jasno określone.
Radny M. Bajer zwrócił uwagę, że niedawno odpady były wywożone 1 raz w miesiącu, a teraz
są wywożone częściej, co jest wygodne, ale jednak kosztowne.
Radny G. Słowiński pytał o szczegóły tzw. opłaty marszałkowskiej.
Prezes ZGK J. Świerkowski wyjaśnił, że opłatę marszałkowską uiszcza ten kto magazynuje, składuje
i przetwarza, a nie podmiot zajmujący się transportem odpadów i kiedy ta opłata jest najwyższa.
Prezes podkreślił, że nie wszystkie podmioty zajmujące się odbiorem odpadów są traktowane równo,
np. przez składowisko ZZO w Suchym Lesie, które nie przyjmuje odpadów wielkogabarytowych
od ZGK, a od GOAP odbiera takie odpady.
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Radna J. Radzięda zwróciła uwagę na kondycję finansową GOAP i kwestię niedoborów finansowych
w tym związku międzygminnym.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że kilku procentowe niedobory finansowe pochodzą z początku
działalności GOAP i one się ciągną w czasie, ale to nie ma żadnego przełożenia na mieszkańców.
Prezes ZGK J. Świerkowski odniósł się do tego co media piszą na temat sytuacji w GOAP.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 3: Hącia Z., Majewski W., Słowiński G.,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer II/21/18.
Ad. 11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/421/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
26 października 2017 r. w sprawie przejęcia zadania zarządzania drogą powiatową nr 2428P
w Golęczewie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał pozytywną opinię Komisji odnośnie ww. projektu uchwały. Gmina zarządzając
tą drogą powinna skupić się na ochronie starodrzewa.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/421/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia
26 października 2017 r. w sprawie przejęcia zadania zarządzania drogą powiatową nr 2428P
w Golęczewie.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer II/22/18.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Suchy Las
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.
Radca prawny mec. K. Augustyniak przedstawiła autopoprawkę Wójta Gminy obejmującą rozdział VI
oraz dodany rozdział VII. Ta autopoprawka również została przedstawiona na posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. W rozdziale VI poza zmianą tytułu nastąpiły zmiany
redakcyjne. Rozdział VII został dodany w całości, ponieważ sposób oceny realizacji Programu
jest wymogiem ustawowym i jego brak byłby uchybieniem. Następnie mec. K. Augustyniak
wspominała jeszcze o poprawce zaproponowanej przez Komisję oraz o poprawce dotyczącej
nieprawidłowej uchwały ws. konsultacji społecznych.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia ww. autopoprawki Wójta
Gminy obejmującej zmianę rozdziału VI i VII.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
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Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Sztolcman T.
Autopoprawka została przyjęta.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia poprawki Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych dotyczącej rozdziału VI, § 9 pkt 4.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Poprawka została przyjęta.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta
dotyczącej rozdziału VIII odnośnie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Autopoprawka została przyjęta.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer II/23/18.
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie nazwy drogi wewnętrznej w Golęczewie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał informację, że Komisja nie zaopiniowała tego projektu uchwały i zdecydowała
o przeniesieniu dyskusji na sesję Rady Gminy, ponieważ zebranie wiejskie w Golęczewie negatywnie
zaopiniowało propozycję nazwy ulicy – Gottlieba Daimlera.
Sołtys wsi Złotkowo M. Brdęk poinformował, że on również został poproszony o zaopiniowanie
tej propozycji nazwy, ale sołectwo wsi Złotkowo jeszcze swojej opinii nie wyraziło, jednak rada
sołecka, która zajmowała się tą sprawą była sceptyczna.
Przewodnicząca A. Ankiewicz wspominała o konieczności nadania nazwy ulicy dla inwestora, który
buduje tam swoją siedzibę i oczekuje na ulicę i adres. Mieszkańcy Golęczewa nie wyrazili zgody
na nazwę Gottlieba Daimlera, ale też nie przedstawili własnej propozycji nazwy ulicy.
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Radny G. Słowiński przywołał przykład procedury z nadaniem nazw ulic na terenie tzw. osiedla
Złotniki – Park i zaproponował, aby taki sam schemat procedury zastosować co do proponowanej
nazwy ulicy w Golęczewie i zaproponował wspólne zabranie wiejskie wsi Golęczewo i Złotkowo,
aby mieszkańcy mogli zdecydować o nazwie ulicy.
Sołtys wsi Golęczewo P. Majkowski stwierdził, że inwestor nie przedstawił innej propozycji nazwy
jak tylko nazwę Gottlieba Daimlera i zebranie podjęło decyzję tylko w stosunku do tej
zaproponowanej nazwy. Według P. Majkowskiego sens kolejnego zebrania wiejskiego jest tylko
wtedy, gdy inwestor zaproponuje inną nazwę ulicy, a nie po to, żeby kolejny raz spotykać się w
sprawie dotychczasowej propozycji, która została negatywnie zaopiniowana.
Radny Z. Hącia stwierdził, że mogą przy tej ulicy powstać też inne firmy nie tylko Mercedes.
Zdaniem Radnego Z. Hąci nazwa powinna być obojętna i należy przeprowadzić jeszcze raz wspólne
konsultacje mieszkańców Golęczewa i Złotkowa.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że część tej ulicy w Złotkowie to jest ok. 3% długości jej przebiegu.
Formalnie dziś jest to droga wewnętrza należąca do GDDKiA. Firma Mercedes nabyła większość
nieruchomości przy tej ulicy i dlatego głównie będzie ona stanowiła dojazd do firmy Mercedes.
Ta nazwa ulicy nie jest nazwą firmy i to Rada Gminy uchwala nazwę, a nie firma Mercedes. To nie
jest tak, że zebranie wiejskie ostatecznie decyduje o nazwie ulicy, bo były już w przeszłości sytuacje
właśnie w Golęczewie, gdy zebranie wiejskie miało swoją propozycje, a Rada Gminy nadała inną
nazwę. Firma Mercedes jest tuż przed otwarciem siedziby i nazwa ulicy jest absolutnie potrzebna
i warunkowanie procesu finalizacji inwestycji przez zwołanie zebrań wiejskich jest bardzo kłopotliwe
dla inwestora. Wójt zaapelował do Radnych, aby przyjąć nazwę ulicy w brzmieniu zaproponowanym
przez inwestora.
Radny Z. Hącia zaproponował nazwę ulicy „Mercedes”, ponieważ jest to żeńskie imię.
Wójt G. Wojtera podkreślił, że Mercedes jest też produktem i jest tutaj sprzeczność z przepisami
szczegółowymi. Wójt wskazał jeszcze na możliwość tzw. adresu zastępczego dla inwestora.
Radny M. Bajer zaproponował, aby zgodnie z wolą zebrania wiejskiego nazwę zaproponowaną przez
inwestora odrzucić.
Wójt G. Wojtera poinformował, że podobną uchwałę na wniosek firmy Mercedes podjęto w Gminie
Komorniki i jest tam ulica Daimlera.
Radny W. Majewski stwierdził, że firma Mercedes ma adres przy ul. Szosa Poznańska i nie rozumie
kłopotu z brakiem adresu.
Wójt G. Wojtera poinformował, że Szosa Poznańska ma dziś jeden wjazd pomocniczy, ale on do
końca roku przestanie funkcjonować z uwagi na brak zgody ze strony GDDKiA.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie nazwy drogi wewnętrznej w Golęczewie.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 9: Ankiewicz A., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J.,
Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Przeciw – 4: Bajer M., Hącia Z., Majewski W., Słowiński G.,
Wstrzymujących się – 2: Przybylski M., Sztolcman T.
Uchwała została podjęta i nosi numer II/24/18.
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Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie nazw dróg wewnętrznych w Złotnikach.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał informację, że Komisja nie zaopiniowała tego projektu uchwały.
Radny G. Słowiński zwrócił uwagę na błąd w uzasadnieniu do projektu, ponieważ pozytywnie zostały
zaopiniowane 4 ulice, a w załączniku do projektu uchwały są 3 drogi i do tego pomieszano 2 uchwały
zebrania mieszkańców. Radny G. Słowiński szczegółowo omówił historię procedury nadania nazw
dla przedmiotowych dróg wewnętrznych na terenie osiedla Złotniki – Park. Radny podkreślił, że na
ostatnim zebraniu osiedlowym w dniu 7 listopada 2018 r. zaopiniowano nazwy: Granatowa,
Turkusowa, Lazurytowa i Onyksowa. Radny zaproponował, aby wycofać projekt z porządku obrad
lub autopoprawką zmienić nazwy procedowanych ulic na te, które zaaprobowało zebranie
mieszkańców.
Zastępca Wójta M. Buliński stwierdził, że Wójt występuje o nadanie nazw dla dróg, które są
wydzielone, a droga, która pierwotnie miała się nazywać ul. Mandarynkową (ul. Onyksowa) nie jest
wydzielona. Poza tym na terenie gminy jest już ul. Onyksowa w rejonie ul. Diamentowej.
Radny G. Słowiński złożył wniosek, aby zmienić nazwę proponowanej ul. Mirabelkowej na
ul. Turkusową, a ul. Bananową na ul. Lazurytową, zgodnie z tym jak zdecydowali mieszkańcy.
Radna J. Pągowska dopytywała o pochodzenie pierwotnych nazw ulic, które są w projekcie uchwały,
m.in. ul. Mirabelkowej.
Radny G. Słowiński poinformował, że były to propozycje inwestora. Radny wyjaśnił, że przedszkole
znajduje się przy ulicy, która ma się nazywać Bananowa, a według propozycji z zebrania
mieszkańców z 7 listopada 2018 r. ul. Lazurytową.
Radna J. Pągowska zastanawiała się czy nazwa ul. Lazurytowej jest najbardziej właściwa dla drogi,
przy której znajduje się przedszkole.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zwróciła uwagę, że pierwotnie wątpliwości budziła jedynie nazwa
ul. Nektarynkowej, ponieważ była zbliżona do nazwy ul. Nektarowej.
Radny G. Słowiński argumentował, że to mieszkańcy na zebraniu osiedlowym 7 listopada 2018 r.
zmienili nazwy ulic i zaproponowali m.in. ul. Lazurytową, zmienili nazwy wszystkich 4 ulic.
Radny M. Przybylski poinformował, że na pierwszym zebraniu były tylko 2 osoby, które mieszkają
na tym nowym osiedlu, na drugim było już zdecydowanie więcej mieszkańców nowego osiedla i oni
zakwestionowali te stare nazwy i powstały nowe nazwy.
Przewodnicząca A. Ankiewicz stwierdziła, że z jej informacji wynika, że na zebraniu 7 listopada
2018 r. było tylko 9 mieszkańców nowego osiedla Złotniki – Park, a reszta to byli mieszkańcy Złotnik.
Pani A. Łęcka jako mieszkanka nowego osiedla stwierdziła, że osoby które głosowały w większości
nie były mieszkańcami tego nowego osiedla, a ona sama zaproponowała nazwy związane z postaciami
z bajek.
Przewodnicząca A. Ankiewicz podkreśliła, że procedura nadania nazwy tych ulic nie może już dłużej
czekać, bo inwestor do końca 2018 r. jest zobowiązany przeprowadzić procedurę zawarcia aktów
notarialnych, a potrzebuje do tego nazw ulic.
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Radny G. Słowiński złożył wniosek formalny, aby zmienić nazwę proponowanej ul. Mirabelkowej
na ul. Turkusową, a ul. Bananową na ul. Lazurytową, zgodnie z tym jak zdecydowali mieszkańcy
podczas zebrania osiedlowego.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia ww. wniosku Radnego
G. Słowińskiego.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 6: Hącia Z., Koźlicka I., Majewski W., Przybylski M., Radzięda J., Słowiński G.,
Przeciw – 2: Ankiewicz A., Banaszak R.,
Wstrzymujących się – 7: Bajer M., Jankowiak M., Łączkowski K.., Pągowska J., Prycińska W.,
Rozwadowski R., Sztolcman T.
Wniosek Radnego G. Słowińskiego został przyjęty.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie nazw dróg wewnętrznych w Złotnikach (ze zmianami).
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 9: Bajer M., Hącia Z., Koźlicka I., Majewski W., Pągowska J., Przybylski M., Radzięda J.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Ankiewicz A.,
Wstrzymujących się – 5: Banaszak R., Jankowiak M., Łączkowski K., Prycińska W.,
Rozwadowski R.,
Uchwała została podjęta i nosi numer II/25/18.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Suchy Las w Stowarzyszeniu
Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz poinformowała, że tradycyjnie przedstawicielem gminy
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski był Wiceprzewodniczący Rady i jednocześnie
zaproponowała kandydaturę Wiceprzewodniczącego R. Banaszaka. Radny R. Banaszak przyjął
ww. propozycję kandydowania.
Radna J. Pągowska na zastępcę przedstawiciela gminy w ww. stowarzyszeniu zaproponowała
Radnego K. Łączkowskiego. Radny K. Łączkowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Suchy Las w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów
Wielkopolski.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer II/26/18.
Ad. 16.
Przyjęcie oświadczenia w sprawie utworzenia Jednostki Ratownictwa Medycznego w Suchym
Lesie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał pozytywną opinię Komisji odnośnie ww. projektu oświadczenia.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia oświadczenia w sprawie
utworzenia Jednostki Ratownictwa Medycznego w Suchym Lesie.
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Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Oświadczenie zostało przyjęte.
Ad. 17.
Informacja Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych.
Wójt G. Wojtera poinformował, że oświadczenia majątkowe za 2017 r. złożyli Wójtowi w terminie
do 30 kwietnia: Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych – 10 osób, członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi
– 5 osób oraz 1 osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta (kierownik referatu
podatków i opłat lokalnych). Łącznie oświadczenia złożyło 19 osób. W złożonych oświadczeniach
majątkowych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała o piśmie z 30 października 2018 r.
o oświadczeniach majątkowych, o nieprawidłowościach w tych oświadczeniach i to pismo będzie
dostępne w Biurze Rady do zapoznania się.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała o przekazaniu Radnym w związku z nową
kadencją formularzy oświadczeń majątkowych i obowiązku złożenia oświadczenia do
Przewodniczącej Rady Gminy w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania.
Radny T. Sztolcman poinformował, że data złożenia to 30 dni od daty ślubowania, ale data na którą
przyjmuje się składane informacje jest dowolna spośród tych 30 dni.
Radny M. Bajer także zajął stanowisko w sprawie tego, co należy umieścić w oświadczeniu
majątkowym i poruszył kwestię wspólności majątkowej małżeńskiej w kontekście oświadczenia
majątkowego.
Skarbnik Gminy wyjaśniła kwestię jakie dochody, w tym dochody małżonka powinny zostać ujęte
w oświadczeniu majątkowym oraz który formularz PIT załączony powinien być do oświadczenia
majątkowego.
Ad. 18.
Informacje Wójta Gminy.
Zastępca Wójta M. Buliński przekazał informację w następujących kwestiach inwestycyjnych
i przetargowych:
• Suchy Las – zakończono budowę ul. Jeżynowej z miejscami parkingowymi w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”,
• Suchy Las – budowa ul. Stefańskiego, wykonawca Infradrog Chodzież, termin wykonania
05.2019 r.,
• Suchy Las – budowa ul. Łozowej, wykonawca Hydrotech J. Radel, prace na ukończeniu,
• Suchy Las – przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej i Nektarowej, termin zakończenia
12.2018 r., dobiega końca budowa oświetlenia ulicznego,
• Chludowo – modernizacja „Starego Baru”, uzyskano pozwolenie na budowę, następuje
rozpoczęcie prac budowlanych, udało zwiększyć się kwotę dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego o ponad 2 mln zł, czyli ostatecznie dofinansowanie będzie wynosić prawie
3,5 mln zł,
• Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, prace zostały zakończone
i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości zrzutu ścieków,
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•
•

•
•

•
•

•

•

•

Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Czereśniowa, Polna, Kwiatowa i Lipowa,
wykonawca firma WUPRNiŻ, termin realizacji 06.2019 r.,
Budowa węzłów przesiadkowych Golęczewo i Chludowo wraz z ciągami pieszo-rowerowymi,
wykonawca Infradrog Chodzież, termin wykonania 09.2019 r., inwestycja w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”, obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia oraz opiniowanie,
Golęczewo - budowa przedszkola w Golęczewie, termin wykonania 07.2019 r., wykonawca BGR
BAU, trwają prace konstrukcyjne,
Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej z drogami i infrastrukturą, wykonawca Ata – Technik
Budzyń, termin realizacji 06.2019 r., zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej
w ul. Dworcowej, teraz trwają prace dotyczące odtwarzania nawierzchni bitumicznych na drogach
powiatowych i budowana jest kanalizacja sanitarna w ul. Krętej, Sportowej, Nad Torem,
Kasztanowej i Akacjowej,
Złotniki – os. Grzybowe – ul. Kukułcza, pl. Sokoła, wykonawca Hydrotech J. Radel, termin
realizacji 06.2019 r.,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap I – wykonawca Infradrog Chodzież, termin wykonania
06.2019 r., wykonywane są warstwy konstrukcyjne jezdni, kontynuowane są prace brukarskie,
układane są nawierzchnie bitumiczne,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap II - ul. Kalinowa, Prosta, odc. Działkowej, wykonawca Izbruk
ze Słupcy, termin 06.2019 r., trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej i prace
brukarskie,
Budowa ulic w Złotnikach III, etap I – ul. Kochanowskiego, wykonawca firma RBD System,
termin realizacji 09.2019 r., trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i uzgodnienia
zmian projektowych z Aquanet SA.,
Oświetlenie ulic – wykonawca Ragama L. Przybyłek, Chludowo – ul. Strumykowa, Zielątkowo
– ul. Daglezjowa i Biedrusko – dokończenie os. Kamieni Szlachetnych – Topazowa oraz
ul. Kamienna i ul. Piaskowa.

Informacje odnośnie przetargów:
•
•
•

•

•
•

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury w strefie aktywizacji
gospodarczej w Złotkowie” – wybrano ofertę firmy NBProjekt K. Szczepaniak z Mosiny,
„Budowa ulic w Złotnikach os. Grzybowe - ul. Kukułcza, plac Sokoła” – wybrano ofertę firmy
Hydrotech J. Radel,
Przetarg „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 IV i etap IIIB – dokończenie”, wpłynęły 4 oferty, które są
analizowane, jest szansa na rozstrzygniecie, najkorzystniejsza oferta to firma Izbruk, a w części
drugiej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBI Kaja,
Przetarg „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 Zielątkowo”, przetarg rozpisano na 5 zadań, wpłynęły
4 oferty, najkorzystniejsze oferty złożyły firma Ata – Technik z Budzynia (część I – ul. Leśnia)
oraz PBI Kaja z Poznania (część II – ul. Lipowa),
Przetarg „Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie”, dofinansowanie z UE,
otwarcie ofert 3.12.2018 r.,
Przetarg „Zakup komputerów dla Urzędu Gminy Suchy Las” – wykonawca firma Hardsoft
Telekom z Poznania.

Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała o następującej korespondencji:
- pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ws. rozstrzygnięcia nadzorczego odnośnie
nieistotnych naruszeń prawa dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza II,
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- pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – zawiadomienie ws. wszczęcia postępowania
nadzorczego odnośnie stwierdzenia nieważności uchwały ws. uchwalenia Statutu Gminy Suchy Las
ze względu na istotne naruszenie prawa,
- pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące
nieważności § 27 Statutu Gminy Suchy Las oraz § 17 ust. 5 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las
ze względu na istotne naruszenie prawa,
- wniosek o powołanie rady seniorów dla osiedli Suchy Las,
- skarga na Wójta Gminy mieszkańców Suchego Las ws. uruchomienia sklepu „Żabka” przy
ul. Leśnej,
- pismo od sołtysów wsi Golęczewo, Chludowo i Zielątkowo ws. finansowania obchodów
uroczystości 100 – lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100 – lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego,
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. uchwały z dnia 30.08.2018 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018 r., która została podjęta
z naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie ma charakter nieistotny,
- wniosek mieszkanki Suchego Lasu ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Złotniki – rejon ul. Kwiatowej odnośnie zmiany linii zabudowy,
- Raport o Stanie Środowiska w Woj. Wielkopolskim za rok 2017,
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. uchwały Rady Gminy Suchy Las z dnia
18.10.2018 r., która została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, które ma charakter nieistotny,
- zgłoszenie utworzenia klubu radnych „Gmina dla Ciebie”, którego przewodniczącą została
A. Ankiewicz, członkowie klubu: A. Ankiewicz, J. Pągowska, W. Prycińska, J. Radzięda,
R. Banaszak, M. Jankowiak, R. Rozwadowski,
- terminarz sesji na rok 2019.
Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak poinformował, że Komisja Rewizyjna
nie obradowała.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I. Koźlicka poinformowała, że Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji nie obradowała.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
informację, że Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego obradowała i na posiedzeniu
Komisji Radni zajmowali się opiniowaniem projektów uchwał na sesję Rady Gminy w dniu
29 listopada 2018 r.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym zajmowano
się opiniowaniem projektów uchwał na sesję Rady Gminy w dniu 29 listopada 2018 r.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że miało miejsce jedno posiedzenie Komisji, na którym wybrano Wiceprzewodniczącego Komisji,
którym został Radny M. Bajer. Ponadto, Radni zajmowali się zaopiniowaniem projektu uchwały
ws. Programu współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Ad. 19.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Z. Hącia skierował zapytanie odnośnie zmiany przebiegu trasy autobusu 905, związanej
z poszerzeniem trasy o stację kolejową w Złotnikach. Radny przedstawił zakres zmiany dotyczący
Złotnik. Zdaniem Radnego autobusowi 905, który ma najdłuższą trasę niepotrzebnie jeszcze
wydłużono trasę i będzie tracił kolejne minuty, aby niepotrzebnie wjechać do Złotnik na stację
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kolejową. Według Radnego Z. Hąci jest to niepotrzebna propaganda sukcesu i mieszkańcy wcale
się nie cieszą z takiego rozwiązania. Ponadto, Radny zwrócił uwagę na brak na przystankach
rozkładów jazdy, które uwzględniałyby zmianę trasy.
Radny M. Bajer poinformował, że ww. kwestia była dyskutowana na posiedzeniu Komisji Porządku
Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych i złożono wniosek, aby w kolejnym
posiedzeniu uczestniczył pan D. Torba z Referatu Komunalnego, który wyjaśni tę sprawę.
Zastępca Wójta M. Buliński udzielił wyjaśnień na zapytanie Radnego Z. Hąci informując, że zmiana
trasy autobusu 905 wiąże się z projektem ze środków z UE dotyczącym węzła komunikacyjnego
w Złotnikach, w ramach którego zakupiono 4 nowe autobusy. Urząd Marszałkowski z uwagi
na projekt wymaga, aby ta linia już teraz dojeżdżała do węzła komunikacyjnego w Złotnikach.
Docelowo zmiany polegać będą na tym, że autobusy będą dowozić mieszkańców do węzłów
przesiadkowych.
Radny T. Sztolcman dopytywał o prace związane z zmianami w statutach jednostek pomocniczych i o
kwestię wydłużenia kadencji organów jednostek pomocniczych w związku z wydłużeniem kadencji
Rady Gminy i Wójta.
Sekretarz Gminy J. Nowak stwierdziła, że potraktuje ww. zapytanie jako wniosek o zajęcie się tą
sprawą.
Radny G. Słowiński stwierdził, że 3 – 4 lata temu mieszkańcy Złotnik zebrali ponad 400 podpisów
w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Pawłowickiej
w Złotnikach. W związku z tym, pytał o budowę sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu.
Radny Z. Hącia poinformował, że dniu 28 listopada 2018 r. uruchomiono sygnalizację świetlną
na skrzyżowaniu ulicy Golęczewskiej z Szosą Poznańską w Chludowie, co bardzo poprawi
bezpieczeństwo na tym ruchliwym i niebezpiecznym skrzyżowaniu.
Radny K. Łączkowski pytał o kwestię wyciszenia wentylatorów w nowym budynku przedszkola
w Biedrusku oraz o sprawę ronda przy zbiegu ulic Jesionowej i Poznańskiej w Biedrusku. Radny
dopytywał o etap przygotowań do budowy ww. ronda.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że kwestia wentylacji w przedszkolu w Biedrusku trafiła
do Urzędu Gminy dopiero przed dwoma dniami i sprawa ta wymaga sprawdzenia. Odnośnie ronda
Zastępca Wójta poinformował, że ta kwestia została uzgodniona z Wojskowym Zarządem
Infrastruktury oraz pozytywnie zaopiniowana przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a budowa
tego ronda wymaga częściowego zajęcia gruntów będących w dyspozycji wojska. Kwestia
projektowania ronda została wstępnie uzgodniona ze Starostą Poznańskim i teraz będzie negocjowane
porozumienie o współfinansowaniu tej inwestycji. Przebudowa ronda jest tak dużym zadaniem
inwestycyjnym, że Gmina nie będzie w tym przypadku realizować tzw. zastępstwa inwestorskiego,
tylko planowana jest pomoc finansowa Gminy w zakresie dokumentacji projektowej. Gmina i powiat
poznański będą współfinansować projekt po 75 000 zł; projekt powinien być zrealizowany w 2019 r.,
a budowa w latach 2020 – 2021.
Radna J. Pągowska pytała o kwestię budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Bogusławskiego
i Rumiankowej w Suchym Lesie.
Zastępca Wójta M. Buliński stwierdził, że Gmina jest przed etapem negocjacji z Powiatem
Poznańskim w sprawie współfinansowania tej inwestycji. Podczas wizji w terenie z przedstawicielami
Powiatu ustalono, że budowa ronda jest priorytetem. W najbliższych miesiącach będą negocjacje
ws. porozumienia o współfinansowaniu tej inwestycji.
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Radny R. Banaszak pytał o przetarg na realizację infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych
w Biedrusku.
Wójt G. Wojtera poinformował, że przetarg będzie powtórzony, ale z zakresem rozpisanym
na warianty.
Ad. 20.
Wolne głosy i wnioski.
Sołtys wsi Złotkowo M. Brdęk pytał o inwestycję, na którą Gmina przeznaczyła 245 000 zł
w Złotkowie.
Zastępca Wójta M. Buliński stwierdził, że chodzi o projekt infrastruktury dla terenów aktywizacji
gospodarczej w Złotkowie, od ulicy Pawłowickiej.
Radny M. Bajer poinformował, że dnia 28 listopada 2018 r. w Golęczewie wmurowano kamień
węgielny pod budowę przedszkola.
Radny K. Łączkowski poinformował, że wojsko wybudowało punkt czerpania wody przy jeziorze
chludowskim.
Mieszkaniec Pan J. Michalec poruszył kwestię spalania niedozwolonych przedmiotów w piecach
i smogu panującego na terenie gminy Suchy Las. Mieszkaniec pytał, gdzie należy się kierować
w Suchym Lesie, gdy jesteśmy świadkami spalania niedozwolonych przedmiotów. Według
mieszkańca Straż Gminna nie ma odpowiedniego sprzętu i możliwości. Mieszkaniec zgłosił
propozycję stworzenia punktu informacyjnego w Gminie odnośnie zanieczyszczenia powietrza
oraz zakupu przez Gminę drona, który mógłby pomóc w tej kwestii. Ponadto, Pan J. Michalec
zaznaczył problem psów, które nie są należycie pilnowane przez właścicieli, gdyż niedawno został
zaatakowany przez psa. Jego zdaniem należy się przyjrzeć pracy Straży Gminnej w tej kwestii.
Wójt G. Wojtera udzielił szczegółowych wyjaśnień w kwestii spalania różnych substancji
przez właścicieli nieruchomości w swoich piecach. Wójt poinformował jakie możliwości posiada
Straż Gminna jeżeli chodzi o kontrolowanie palenisk, m.in. pobieranie próbek z palenisk do badania.
Wójt wyjaśnił jakie są działania Straży Gminnej w kwestii zwalczania tzw. smogu. Wszelkie tego
rodzaju sprawy należy zgłaszać do Urzędu Gminy – Referat Ochrony Środowiska lub Referat
Komunalny. Wójt zwrócił uwagę na akcję informacyjną w zakresie palenia w piecach, akcję ulotkową
i publikacje w prasie lokalnej. Gmina również planuje zakup urządzeń do monitorowania jakości
powietrza. Ponadto, Wójt odniósł się do kwestii psów, którymi właściciele nie opiekują się w należyty
sposób i swobodnie poruszają się po terenie gminy i do działań Straży Gminnej w tym zakresie. Wójt
stwierdził jednoznacznie, że Straż Gminna posiada stosowny sprzęt i umiejętności do radzenia sobie
z psami, które bez opieki biegają po ulicach gminy.
Ad. 21.
Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zamknęła II sesję Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 19:55.

Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las:
Anna Ankiewicz
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