Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 04.12.2018 roku.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok
2019.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 4.
Przewodnicząca J. Pągowska otworzyła posiedzenie Komisji. Powitała gości i członków Komisji
oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Przewodnicząca J. Pągowska odczytała treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Suchy Las na rok 2019.
Członkowie Komisji BFiRG przeanalizowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Suchy Las na rok 2019.
Radny M. Przybylski rozdał członkom Komisji opracowaną przez siebie strukturę budżetu z
wyszczególnieniem dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów jednostki oraz
omówił przedstawiony materiał. Zapytał Panią Skarbnik M. Wojtaszewską, jakie widzi
zagrożenia dla realizacji którejś z pozycji w nowym projekcie budżetu.
Skarbnik M. Wojtaszewska – większość zadań została wykonana w 90 – 98%, niektóre
nawet powyżej 100%.
Radny M. Przybylski – czy planowana jest jakaś akcja w celu zidentyfikowania osób
mieszkających, a nie płacących PIT-u? Jakiś wabik?
Skarbnik M. Wojtaszewska – dwa referaty: promocji i organizacyjny, opracowują akcję
promocyjną. Jest coraz więcej firm leasingowych z całej Polski, które rejestrują swoją siedzibę
w Suchym Lesie. Poznań obniżył swoje stawki 5 lat temu i my systematycznie odrabiamy straty,
które wówczas ponieśliśmy. Finansujemy dwa etaty w starostwie zajmujące się rejestracją firm
na naszym terenie.
Radny T. Sztolcman – w 2018 wpływ z PIT-u, to 38 mln zł. Jest to uzależnione od większej
liczby mieszkańców.
Radna A. Ankiewicz – gaz i energia. Czy nie za mało zostało zaplanowane?

Skarbnik M. Wojtaszewska – projekt budżetu był opracowywany jeszcze przed
podwyżkami.
Na posiedzenie Komisji przybyły: Pani Kierownik Referatu Komunalnego J. Radomska i Pani
Kierownik Referatu Budowlano – Inwestycyjnego A. Szczęsna.
Obie Panie Kierownik odpowiedziały na pytania członków Komisji, m. in:
•

projekt kanalizacji obejmuje całą miejscowość Zielątkowo,

•

informacja z powiatu o opracowaniu dwóch rond w Suchym Lesie:
Bogusławskiego/Rolna oraz ul: Alejowa/Rumiankowa,

•

Starostwo pozytywnie zaopiniowało propozycję ronda w Golęczewie, która wyszła od
zarządcy drogi, nie ma zgody na podwyższenie skrzyżowania,

•

jest projekt i zostanie wykonany remont budynku dworca w Złotnikach.

ul:

Radny M. Przybylski – czy nastąpi wykup dróg (przekazanie) w Złotkowie? Teraz tytuł
prawny ma nadleśnictwo. To umożliwiłoby inwestycję kanalizacyjną. Jakie jest stanowisko
nadleśnictwa?
Pani J. Radomska – nadleśnictwo nie było zainteresowane przekazaniem dróg. Otrzymaliśmy
opinię negatywną. Należałoby zrobić plan i podział.
Radny M. Przybylski – plan byłby najwłaściwszym rozwiązaniem. Sprawa Złotnik Osiedla –
wykup terenu pod strefę rekreacyjną. Tam nie ma żadnego zielonego zakątka dla
mieszkańców.
Należy
wykorzystać
możliwość
wykupienia
terenu
Radosna/Jałowcowa/Wrzosowa w Złotnikach. Składam wniosek do budżetu o zapewnienie
środków na wykupienie tego terenu.
Pani J. Radomska – Państwo uchwalacie plan: w omawianym przypadku są usługi i
mieszkalnictwo. Nie zbudujemy tam parku, bo trzeba byłoby zmienić plan.
Radny T. Sztolcman – ul. Morwowa w Zielątkowie – ma ona projekt, czy będzie realizacja?
Składam wniosek o realizację oświetlenia na ul. Morwowej w Zielątkowie.
Radna A. Ankiewicz – składam wniosek o wykonanie projektu oświetlenia ul. Kraterowej i
Sportowej w Suchym Lesie oraz wniosek o wykonanie chodnika na ul. Krańcowej w Suchym
Lesie.
Sprawa stowarzyszeń sportowych i pozostałych.
Radna A. Ankiewicz – składam wniosek o stworzenie ciała doradczego dla rady w sprawie
stowarzyszeń. Należy zachować zdrowy rozsądek, co do pieniędzy przekazywanych dla
stowarzyszeń.
Skarbnik M. Wojtaszewska – sugerowałabym, aby stowarzyszenia miały większy wkład
własny. W uchwale o stowarzyszeniach można wpisać zasady i ustalić odpowiednią hierarchię.

Ad. 6 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono wyznaczając termin kolejnej Komisji na 10.12.2018
roku – kontynuacja analizy projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na rok 2019.
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