Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 26.05.2017 roku.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Omówienie spraw dotyczących granic jednostek Złotniki Wieś i Złotniki Osiedle.
6. Procedowanie zmian w Statucie Gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Doraźnej M. Przybylski otworzył posiedzenie Komisji. Powitał członków
Komisji i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia – 4 członków komisji
obecnych, 1 nieobecny.
Ad. 4.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji, tj. z 12 maja 2017 r. został przyjęty – 3 głosy za, 1
osoba wstrzymała się od głosu.
Ad. 5.
Przewodniczący KD M. Przybylski - zaprosiłem Panią Ewę Korek – sołtys Złotniki Wieś i Pana
Grzegorza Słowińskiego – przewodniczącego Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle w kontekście
rozmów o statutach jednostek pomocniczych. Buduje się nowe osiedle Złotniki Park, które
administracyjnie będzie należało do Złotnik Wsi. Docelowo na nowopowstałym osiedlu ma
zamieszkać ok. 1500 osób, co będzie stanowić 3 x większą liczbę obecnych mieszkańców Złotnik
Wsi. Nie chcielibyśmy dopuścić do sytuacji, że przy wyborach w 2019 roku do Rady Sołeckiej
Złotnik Wsi, obecni mieszkańcy nie mieliby swoich reprezentantów. Z tego względu znacznie
lepiej by było połączyć osiedle Złotniki-Park z osiedlem Złotniki-Osiedle liczącym ok 1500
mieszkańców. Niewykluczone, że z czasem Złotniki-Park staną się osobna jednostką, ale póki co
będą zachowane równe proporcje między nowymi i obecnymi mieszkańcami.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle G. Słowiński – myślę, że wyczerpał Pan
wszystkie argumenty przemawiające za przyłączeniem Złotnik Parku do Złotnik Osiedla. Ponadto
przemawiają też za tym aspekty społeczne i położenie geograficzne. Naturalną granicą powinny
być tory kolejowe.
Sołtys Złotnik Wsi E. Korek – zgadzam się z Panami.
Na posiedzenie Komisji przybyła radna M. Salwa – Haibach.
Radny K. Pilas – tworzenie małych jednostek jest moim zdaniem bez sensu. Siłę mają duże
jednostki. Tworzą się podziały na wielu płaszczyznach. Złotniki Wieś jest jedyną jednostką bez
reprezentanta.

Radny P. Tyrka – Nieprawda, Jelonek również nie ma reprezentanta. Nie zgadzam się z radnym K.
Pilasem. Uważam, że przy podziale na małe jednostki, sołectwa mogą zyskać. Przecież pieniądze z
funduszu lokalnego nie są przeliczane, co do mieszkańca. One zawsze są wyższe. Należy zapytać
mieszkańców, co o tym myślą. To nie meble, które można przestawić z miejsca w miejsce.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle G. Słowiński – naturalna rzeczą jest opinia
mieszkańców. Nie ma kogo pytać na te chwilę, bo jeszcze ludzie tam nie mieszkają. Im szybciej
dokonamy uzgodnień, tym lepiej.
Radny J. Ankiewicz – jeśli jest zgoda między Państwem – szefami jednostek, to nie widzę
problemu w omawianym temacie. Wracając do wypowiedzi Pana Pilasa – szefowie jednostek
(sołtysi i przewodniczący) mają prawo głosu na sesji. Co do podziału Suchego Lasu, to jednostka
Suchy Las Wschód działa bardzo dobrze. Dla poparcia tego stwierdzenia może być fakt, że Pani
Przewodnicząca została wybrana na kolejną kadencję. Nadal jest po 3 reprezentantów w radzie z
obu stron Suchego Lasu, jak było poprzednio – razem 6 radnych.
Radna M. Salwa-Haibach – nieprawdą jest, że Jelonek i Złotniki Wieś nie mają swojego
reprezentanta w radzie. Mają radnego, którego mandat terytorialnie obejmuje te miejscowości.
To radny W. Majewski. Przewodniczący i sołtysi mogą z nim współpracować. Każda jednostka ma
swój koloryt i swoja tradycję. Złotniki Wieś to wyjątkowa mała ojczyzna. Mieszkańcy powinni
chronić swoją tożsamość, a duże osiedle może ich wchłonąć.
Radny K. Pilas – nie użyłem stwierdzenia, że jestem przeciwny. Jeśli jest to jedyna metoda przed
wchłonięciem, to jest to dobre rozwiązanie. Dodatkowo jest również zgoda między sołtysem i
przewodniczącym.
Radna M. Salwa-Haibach – wszystko zależy od ludzi i dobrej woli każdej ze stron.
Przewodniczący KD – komisja może, odnosząc się do stanowiska sołtysa, wnioskować do Wójta o
zmianę granic jednostki pomocniczej. Konsultacje społeczne powinien przeprowadzić Wójt. W
przypadku Jelonka i Złotnik Wsi uzasadniona i sensowna jest pewna identyfikacja ludzi z
miejscem, gdzie mieszkają. W przypadku Suchego Lasu nigdy wschodnia cześć z zachodnią się nie
różniły, naturalna granicą była ul. Obornicka.
Sformułowano wniosek do Wójta Gminy Suchy Las o przygotowanie projektu uchwały w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w kwestii zmiany granic jednostek pomocniczych:
Złotniki Wieś i Złotniki Osiedle. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6.
Radny K. Pilas – rozmawiałem z Panią Sekretarz i poprosiłem o współpracę w temacie statutu.
Powiedziała, że popracuje nad zmianami statutu w domu.
Radni rozpoczęli omawianie poszczególnych paragrafów statutu rozpoczynając od rozdziału III,
§8.p. 5

Radny K. Pilas – nagrywamy przebieg sesji na video. Czy jest to materiał oryginalny, czy
obrobiony? Materiał ten nie powinien podlegać żadnej obróbce.
Radna M. Salwa – Haibach – do momentu przyjęcia protokołu możemy zgłaszać uwagi.
Protokół powinien zawierać główne punkty oraz to, o czym była mowa i główne
zagadnienia.
Radny K. Pilas – protokół jest interpretacją piszącego.
Radny P. Tyrka – Nie zgadzam się z radnym K. Pilasem. Czy nagranie jest dokumentem,
czy materiałem poglądowym? Mieszkańcy mogą to obejrzeć. Protokół jest dokumentem.
Jestem daleki, aby film (jako materiał poglądowy) traktować jak dokument. Powinniśmy
pozostać przy protokołach, do których i tak możemy zgłaszać uwagi przed ich podjęciem.
Radna M. Salwa – Haibach – są rady, które mają zasady dotyczące pisania protokołów.
Nagranie służy do weryfikowania projektu protokołu do momentu glosowania nad jego
przyjęciem.
Radny K. Pilas – ja zdania nie zmienię. Proszę o pytanie do prawników, czy jeśli sesja jest
nagrywana, czy powinno to nagranie być również archiwizowane.
Radny P. Tyrka – materiał poglądowy ulega obróbce, bo są dwie kamery.





§ 9.1 – dopisanie „w formie elektronicznej”.
§ 9.2 – należy uściślić zapis „sposób zwyczajowo przyjęty”.
§ 12 jest identyczny jak § 8.3 – konsultacja z prawnikiem, by jeden z wymienionych zapisów
usunąć.
§ 14.6
Radna M. Salwa – Haibach – przewodniczący nie kieruje Biurem Rady. Zadaniem Wójta
jest zabezpieczanie środków, by móc kierować BR. Pracownik BR współpracuje z
przewodniczącym Rady. Ten zapis nie jest precyzyjny



§ 26
Radna M. Salwa – Haibach – należy uściślić terminologię „interpelacja” i „zapytanie” oraz
„interes prawny i faktyczny”.

Ad. 7 - 9.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:
Justyna Krawczyk

