Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las, z dnia 10.12.2018r., godz. 16:00

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia,
Powitanie gości i członków Komisji,
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
Zatwierdzenie porządku obrad,
Wizyta przedstawiciela pracowni plan 21 oraz API Sp. z o.o.,
Opiniowanie projektów uchwał na sesję grudniową,
Kontynuacja dyskusji nad projektem uchwały budżetowej,
Wolne głosy i wnioski,
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1-4 Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 10.12.2018 r. o godzinie 16:00 witając jednocześnie gości oraz członków
Komisji. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również radny W. Majewski, radna J. Radzięda, radny
M. Bajer, wójt M. Buliński, skarbnik Gminy M. Wojtaszewska, urzędnik GPU A. Karwat oraz
urbanistka z biura „Plan 21”. Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności – 7 radnych obecnych.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5
▪ Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym 95.
Urbanistka z pracowni Plan 21 zaprezentowała wytyczne do planu. Wskazała, że jest to plan
jednodziałkowy lecz skomplikowany, gdyż było 5 wyłożeń. Podkreśliła, że nie można było połączyć
interesu mieszkańców z właścicielem działki. Wskazała, że poprzednia Rada brała udział w
wyłożeniach. Urbanistka podkreśliła, że udało się dojść do porozumienia. Wójt zarządzeniem
uwzględnił istotne wnioski mieszkańców co uspokoiło ich obawy i przy ostatnim wyłożeniu nie złożono
żadnej uwagi.
Urbanistka zaprezentowała załącznik graficzny planu, wskazała, że linie
nieprzekraczalne wyznaczają pole zabudowy. Teren podzielony został na strefę I i II. W strefie II
dopuszczono budowę w granicy z działki z blokiem, natomiast w strefie I z uwagi na obawę
mieszkańców oddalono zabudowę ściany o minimum 3,5 metra ale nie więcej niż 3,9 m żeby nie
powstały okna. Dopuszczono usługi natomiast zakazano wprowadzania usług turystycznych,
przedszkolnych i gastronomicznych. Ponadto Urbanistka wskazała, że mieszkańcy chcieli by w planie
zawarto zapis zakazu budowy balkonów i tarasów na dachach oraz zakaz wprowadzania elementów
klimatyzacji od strony bloku. Urbanistka dodała, że punktem zapalnym, były miejsca postojowe.
Mieszkańcy chcieli 2,5 miejsca postojowego, zarządzeniem Wójta przyjęto 1,5 miejsca na każde 100m2
powierzchni użytkowej budynku.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska spytała o powierzchnię działki
Urbanistka z pracowni Plan 21 odpowiedziała, że jest to działka o powierzchni 930 m2. Wskazała na
rysunku planu, że do nieprzekraczalnych linii zabudowy można rozszerzyć zabudowę.
Radny K. Łączkowski poinformował zebranych o rozmowie z mieszkańcami osiedla w Biedrusku.
Radny podkreślił, że po 5 wyłożeniu udało się osiągnąć porozumienie i każda ze stron jest w jakiś sposób
usatysfakcjonowana.
Komisja przystąpiła do głosowania nad uchwałą

- jednogłośnie 7 za,
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zaproponowała, by kontynuować omawianie
pozostałych punktów na sesję, gdyż przedstawiciel pracowni API zajmujący się niniejszym planem
odbywa dyskusję publiczną w sali konferencyjnej. Przewodnicząca dodała, że należy również pozostałe
punkty na sesje szybko zaopiniować, by powrócić do opiniowania projektu budżetu.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska odczytała wielkość wydatków Gminy Suchy Las zaplanowane
na rok 2019.
Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii.
- jednogłośnie 7 za,
Ad. 6
▪ Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– obszar pomiędzy ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zaproponowała, by ze względu na dużą liczbę
punktów na sesję podjąć jedynie 2 plany w Biedrusku i w Złotnikach, a ww. plan w Suchym Lesie
przesunąć na styczeń 2019. Przewodnicząca podkreśliła, że jeśli byłby wniosek Wójta o szybsze
procedowanie planu to wtedy plan zostanie podjęty w styczniu. Ponadto przewodnicząca podkreśliła,
że w danej sytuacji budżet jest najważniejszy, a uwag do planu Strażacka Leśna jest bardzo dużo.
Komisja przystąpiła do głosowania za wnioskiem Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las A.
Ankiewicz, by zdjąć z porządki sesji punkt 15. i przesunąć zadanie na styczeń.
- jednogłośnie 7 za.
▪

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska zaproponowała by niniejszą pozycję przenieść na komisje
styczniowa i sesję Rady Gminy w styczniu.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała, że w planie zmiana dotyczy
tylko wysokości, gdyż właściciele chcieliby się rozbudowywać, lecz pojawiło się sporo uwag do planu.
Radny M. Przybylski spytał czy uwagi nie były już głosowane. Radny podkreślił, że sprawa wymaga
wyjaśnienia, gdyż nie wolno podwójnie głosować za uwagami.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że Radni powinni się zapoznać
ze sprawą i przełożenie zadania na kolejny miesiąc jest dobrym rozwiązaniem.
Komisja przystąpiła do głosowania za wnioskiem Przewodniczącej KBFiRG J. Pągowskiej, by zdjąć z
porządki sesji punkt 17. i przesunąć zadanie na styczeń.
- jednogłośnie 7 za.
Komisja dyskutowała nad punktem 18 porządku sesji – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021. Wskazano, że
uwagi i korekty zostały skierowane do autora, który ma nanieść poprawki i przekazać poprawiony
dokument w wersji elektronicznej.
Wójt M. Buliński poinformował, że w poniedziałek będzie prowadził rozmowy o programie, a
poprawione dokumenty zostaną radzie przekazane w wersji elektronicznej w piątek.
Radny T. Sztolcman poruszył kwestię listy przystanków autobusowych na terenie gminy. Spytał czy
następuje uzupełnienie listy oraz czy gmina przejmuje nowe przystanki.
Wójt M. Buliński odpowiedział, że ma miejsce uzupełnienie listy o wytłuszczone w dokumencie,
wskazane przystanki, uwzględniane w obsłudze linii komunikacyjnych.
▪

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia uprawnień do korzystania z
bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych
oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na
terenie Gminy Suchy Las.

Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że jest to kontynuacja systemu,
który już w gminie działa, a został zaproponowany na kolejny semestr.
Wójt M. Buliński poinformował, że jest to uzupełnienie gdżz część rodziców nie zdążyła z pierwszym
naborem i gmina wychodzi naprzeciw potrzeb rodziców. Wójt podkreślił, że jest ma zamiar zakupić
bilety na cały rok szkolny. Wójt wskazał, że kolejną sprawą, którą zgłaszają rodzice jest umożliwienie
darmowego przejazdu dzieciom mieszkającym w gminie, a uczącym się w szkołach poznańskich. Wójt
podkreślił, że druga uchwała umożliwi również tym dzieciom uzyskania biletów na strefę B+C czyli
darmowe przejazdy na terenie gminy Suchy Las.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że do tej pory był warunek
uczenia się dzieci w szkole na terenie gminy.
Radny T. Sztolcman spytał czy gdy pojawią się w trakcie semestru nowi mieszkańcy czy oni będą
mogli ubiegać się o taki bilet dla dziecka.
Wójt M. Buliński podkreślił, że należy przyjąć jakieś normy co oznacza, że taki mieszkaniec będzie
musiał poczekać na kolejny nabór by uzyskać możliwość darmowego biletu dla dziecka. Wójt dodał, że
gmina będzie opłacać bilety w trybie rocznym natomiast w tym przypadku jest to tylko i wyłącznie
kwestia semestru letniego.
Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii
- jednogłośnie 7 za.
▪

Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów
środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy
Suchy Las.
Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii.
- jednogłośnie 7 za.
▪ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Zielątkowo.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała, że jest to jedyny punkt, który
powinien być omawiany na komisji społecznej.
Radna J. Radzięda spytała czy uchwały w sprawie Zielątkowa nie można przenieść na sesje
styczniową.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że jest to szybka sprawa kwestia dyskusji i przegłosowania.
Radny M. Bajer stwierdził, że dyskusja może odbyć się na sesji, gdyż sprawa jest prosta.
Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie
Suchy Las.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała, że nie nastąpiła żadna
zmiana. Diety dla sołtysów będą naliczane według ilości mieszkańców. Przewodnicząca Rady Gminy
podkreśliła, że dieta przewodniczących zarządów składała się z dwóch czynników, lecz od nowego roku
będzie to ujęte w jednym czynniku.
Wójt M. Buliński poinformował, że maksymalne stawki to ok. 2500 zł.
Radny T. Sztolcman dodał, że zostało to sprawdzone tak, by nie krzywdzić sołtysów i
przewodniczących osiedli.
Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii
- jednogłośnie 7 za.
Następnie Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska oddała głos Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły w Golęczewie.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Golęczewie poinformował zebranych o zgodzie Rady
uprzedniej kadencji na budowę przedszkola. Podczas rady wsi zgłoszono propozycję zgłoszenia
środków na budowę zespołu szkolnego w Golęczewie.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska poinformowała, że punkt oświaty w budżecie został już
omówiony.
Radny M. Przybylski stwierdził, że należałoby skontaktować się z przewodniczącą komisji oświatowej
w celu omówienia sprawy. Radny podkreślił, że wszystkie punkty zawierają w sobie komponent
finansowy natomiast właściwą komisją w tej sprawie będzie komisja oświatowa.

Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała, że w 2019 roku budowa się
na pewno nie rozpocznie.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Golęczewie poinformował o możliwości wykorzystania
środków z ministerstwa na budowę sali gimnastycznej. Prezes stowarzyszenia podkreślił, że nie wie czy
nie należałoby zabezpieczyć środki w budżecie by uruchomić pieniądze z ministerstwa.
Wójt M. Buliński poinformował, że kolejnym etapem będzie projekt hali. Wójt dodał, że na etapie
postępowań konkursowych nie ma potrzeby mieć zabezpieczenia w budżecie, gdyż można je wywołać
w monecie gdy inwestycja idzie w dobrym kierunku. Wójt podkreślił, że należy przyjrzeć się
konkursom, ponieważ środki z ministerstwa zapewniają jedynie 10% środków całej inwestycji. Wójt
podkreślił, że należy zrobić kwerendę czy są również inne możliwości.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Golęczewie opuścił posiedzenie o 16:55
▪

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki –
tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśne w rejonie ulicy Złotnickiej.
Urzędnik GPU A. Karwat poinformował zebranych, że wskazany plan jest planem ochronnym , który
ma na celu ochronę gruntów przed ewentualnym wydaniem warunków zabudowy. Urzędnik dodał, że
dotarła informacja do urzędu, że pewien inwestor zamierza wystąpić o taką decyzję na terenie objętym
projektem planu. Urzędnik podkreślił, że uchwalając dany plan tereny rolnicze i leśne zostaną
uchronione przed możliwością zabudowania. Ponadto plan zakłada przeznaczenie terenów na tereny
rolne oraz 2 drogi wewnętrzne przy linii kolejowej. Dodatkowo wskazano teren zieleni nieurządzonej
by nie tworzyły się dzikie przejścia przez tory. Urzędnik podkreślił, że uchwalenie takiego planu nie
będzie miało żadnych konsekwencji dla budżetu gminy ze względu na brak przeznaczenia terenów na
cele publiczne.
Radny T. Sztolcman poprosił o wskazanie terenów objętych planem.
Urzędnik GPU A. Karwat wskazał tereny na mapie.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała o przyczynę wycięcia terenu przy
ulicy Złotnickiej.
Urzędnik GPU A. Karwat odpowiedział, że teren został wycięty ze względu na możliwość lokalizacji
w przyszłości parkingu park&ride.
Radny T. Sztolcman spytał czy tereny naprzeciw obszaru objętego planem są terenami uniwersytetu
przyrodniczego.
Urzędnik GPU A. Karwat zgodził się z przedmówcą.
Radny G. Słowiński poinformował, że należy obawiać się inwestycji typu „mieszkanie +”, dlatego
dobrym rozwiązaniem jest ochrona terenów w gminie.
Radny M. Przybylski stwierdził, że zagrożeniem jest obowiązująca specustawa tzw. mieszkaniowa.
Radny dodał, że na sesji Rady Gminy sprzed 2 lat komisja prowadziła rozmowę o specustawie i zasadzie
uchwalania planów w momencie jej uchwalenia. Radny podkreślił, że uchwalenie omawianego planu
jest zasadne i potrzebne. Radny stwierdził, że niewiadomą jest czy w jakikolwiek sposób wpłynie to na
ewentualną skuteczność realizacji planów. Radny spytał czy uchwalając plan ochronny można
skutecznie teren zablokować.
Urzędnik GPU A. Karwat poinformował, że weryfikatorem przyjęcia ewentualnej propozycji
inwestora na lokalizację nowej zabudowy jest Rada Gminy, która zezwala bądź nie na inwestycje. Przed
złożeniem wniosku inwestor składa wniosek do gminy, a Wójt prowadzi procedurę jednak to Rada
podejmuje decyzje.
Wójt M. Buliński stwierdził, że Komisja ma wątpliwości czy uchwalenie miejscowego planu może
zahamować inwestycję.
Urzędnik GPU A. Karwat poinformował, że inwestycja jest możliwa z planem jak i bez niego ale w
tym przypadku procedura trwałaby dłużej ze względu na zmianę. Urzędnik dodał, że gmina ma
narzędzie zmniejszenia wskaźników jak intensywność zabudowy o połowę. Urzędnik podkreślił, że to
Rada Gminy podejmuje decyzje, jednak w tym przypadku należy uchwalić plan, by nie wydawać decyzji
o warunkach zabudowy. Urzędnik dodał, że jest to obszar około 80 ha i na takim obszarze mogłaby
powstać duża inwestycja.
Wójt M. Buliński stwierdził, że miejscowy plan zabezpiecza przed wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy.
Komisja głosowała nad wydaniem pozytywnej opinii w sprawie:

- jednogłośnie 7 za.
Urzędnik GPU A. Karwat stwierdził, że jeśli Komisja wyraziła by chęć szkolenia na temat planowania
przestrzennego to może takie przygotować.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska poinformowała, że Komisja przemyśli sprawę szkolenia.
Urzędnik GPU A. Karwat opuścił posiedzenie 17:10.
Ad.7
▪ Dział 926 rozdział 6050
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała, że zadanie ma złą nazwę i z
terenu aktywnej rekreacji należy zmienić je na teren aktywnej edukacji. Ponadto Przewodnicząca Rady
Gminy dodała, że należy z kwoty 650 tys. zł przenieść 250 tys. zł do WPF na rok następny.
Przewodnicząca Rady Gminy podkreśliła, że teren aktywnej edukacji został pozyskany od agencji
nieruchomości rolnych KOWR pod warunkiem inwestowania przez gminę środków równowartości
pozyskanego gruntu stąd takie kwoty.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska poinformowała, że dużo środków lokalnych zainwestowano
w teren aktywnej edukacji. Przewodnicząca dodała, że urząd dostał dofinansowanie z urzędu
marszałkowskiego i na terenie aktywnej edukacji powstanie wiata edukacyjna.
Wójt M. Buliński poinformował, że w ramach terenu aktywnej edukacji urząd uzyskał dofinansowanie
z lokalnej grupy działania na pumtruck w wysokości ok. 60% środków. W tym roku powstała ścianka
wspinaczkowa i ma być to teren edukacyjny.
Radna W. Prycińska spytała ile z tych pieniędzy będzie realizowane na osiedlu Suchy Las zachód.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała Radną, że są to pieniądze
wyłącznie na teren aktywnej edukacji w Suchym Lesie Wschód. Ponadto Przewodnicząca podkreśliła,
że pieniądze muszą być zapewnione, gdyż w innym wypadku agencja odbierze teren.
Wójt M. Buliński dodał, że pieniądze na teren muszą być zabezpieczone, gdyż w okresie 10 lat agencja
ma możliwość kontroli.
Komisja poruszyła kwestię budowy ścieżki rowerowej w Złotnikach.
Radny G. Słowiński podkreślił, że należy poczekać na odrolnienie terenu jest to powierzchnia około 2
km od torów w Złotnikach do Złotnik Wsi.
Radny M. Przybylski spytał czy są zapewnione środki unijne.
Wójt M. Buliński poinformował, że środki będą zapewnione.
Radny G. Słowiński spytał czy będzie wykonane oświetlenie przy ścieżce rowerowej gdyż w zadaniu
nie ma takiego stwierdzenia.
Wójt M. Buliński stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, by w zadaniu zapisywać oświetlenie.
▪

Rozdział 6060

Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska odczytała przychody i wydatki budżetowe gminy.
Następnie Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska oddała głos przewodniczącym Komisji Oświaty
oraz Komisji Komunalnej w sprawie przekazania wniosków z danych komisji.
▪

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Przewodnicząca KOKSiSS J. Radzięda poinformowała, że na podstawie rozmów z dyrektorami szkół
i kierownik p. Pałączarz Komisja oświaty nie składa żadnych wniosków.
▪

Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych

Przewodniczący KPPOiS M. Bajer poinformował, że Komisja Komunalna składa 8 wniosków do
budżetu. Radny podkreślił, że niektóre wnioski uzyskały aprobatę komisji, a niektóre nie. Radny
przedstawił wnioski:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na płatne patrole policji – 60 tys. zł –
Komisja Komunalna nie przyjęła wniosku,
Wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 40 tys. zł – Komisja Komunalna
przyjęła wniosek
Wniosek o finansowanie oświetlenia ul. Malinowej i Agrestowej w Golęczewie – 120 tys. zł –
Komisja Komunalna przyjęła wniosek
Wniosek o opracowanie kompleksowej organizacji ruchu w Chudowie – 30 tys. zł – Komisja
Komunalna przyjęła wniosek
Wniosek o opracowanie kompleksowej organizacji ruchu w Biedrusku - 20 tys. zł – Komisja
Komunalna przyjęła wniosek
Wniosek o ujęcie w budżecie budowy odcinka chodnika w Złotnikach Wsi przy ul. Słonecznej
– 100 tys. zł – Komisja Komunalna przyjęła wniosek
Wniosek o ujęcie w budżecie budowy chodnika w Suchym Lesie przy ul. Krańcowej – 70 tys. zł
– Komisja Komunalna przyjęła wniosek
Wniosek o budowę oświetlenia ul. Kraterowej w Suchym Lesie – 30 tys. zł – Komisja
Komunalna przyjęła wniosek

Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska poprosiła o przygotowanie załącznika z ww. wnioskami.
Radny W. Majewski wyraził opinię o negatywnej decyzji Komisji Komunalnej nad odnośnie wniosku
o dodatkowe, płatne patrole policji. Radny podkreślił, że od wielu lat było to praktykowane w gminie,
gdyż nie może liczyć na wsparcie z komendy miejskiej z Poznania w nadchodzącym roku ze względu
na brak kadr. Radny dodał, że wymaganie większej skuteczności i rozliczania się ze spraw, których
policja nie będzie mogła wykonać ze względu na brak kadr nie będzie dobre dla gminy. Radny
poinformował, że jako wnioskodawca omawianego wniosku prosi o ponowne podęcie go przez Komisję
Budżetową, gdyż pierwszy raz od wielu lat nie ma środków na patrole. Radny dodał, że w ostatnim
czasie wzrosła liczba włamań i płatne patrole zachęciłyby policjantów do większego zaangażowania.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska spytała czy jeśli komenda miejska policji w Poznaniu ma
problem z kadrami, a gmina przekaże środki na płatne patrole, czy gmina uzyska włożony wkład w
postaci patroli.
Radny W. Majewski poinformował, że tegoroczny limit płatnych patroli komendant już wykorzystał
swoimi funkcjonariuszami i nie będzie miał środków na zwiększenie ich aktywności.
Radny G. Słowiński poinformował o sytuacji, gdy był światkiem próby włamania w Złotnikach,
natychmiast zgłosił sprawę policji w Suchym Lesie jednak uzyskał odpowiedź, że nie są w stanie
zareagować, gdyż nie mają czym dojechać.
Radny T. Sztolcman spytał na ile godzin patroli wystarczy 60 tys. zł.
Radny W. Majewski odpowiedział, że jest to prawie etat – ¾ etatu.
Wójt M. Buliński poinformował, że na początku roku budżetowego nie ma pieniędzy na płatne patrole,
jednak jest szansa powrotu do tematu, gdyż ostatnie wydarzenia pokazują, że są potrzebne. Wójt
podkreślił, że gmina musi mieć pełną jasność co do wykorzystania tegorocznej dotacji przez policję.
Ponadto taka decyzje ma zmobilizować policję by pokazała zasadność patroli i by proceduralnie działała
szybciej. Wójt stwierdził, że należy tą decyzję przesunąć na początek roku budżetowego.
Radny W. Majewski podkreślił, że nie ma takiej sytuacji, by komendant miejski rozdysponował środki
na innym terenie niż Gmina Suchy Las. Radny podkreślił zasadność dotacji.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska stwierdziła, że Rada musi mieć pewność jak środki zostaną
rozdysponowane. Przewodnicząca dodała, że do sprawy będzie można powrócić na początku roku
budżetowego po uzyskanych od policji sprawozdaniach za rok 2018.
Wójt M. Buliński poinformował, że gmina chce włączy policję w system nadzoru nad monitoringiem
i połączenie tych spraw może przynieść korzyści. Wójt dodał, że gmina ma wątpliwości co do
przekazania środków, gdyż finansowanie policji nie jest zadaniem własnym gminy !
Radny M. Przybylski zapytał, czy w latach poprzednich zdarzało się, że gmina nie uzyskała
sprawozdania od policji.

Wójt M. Buliński stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie ma sprawozdań od policji, a z każdej dotacji
jest obowiązek rozliczenia się. Wójt dodał, że nie neguje dofinansowania dla policji natomiast należy
dowiedzieć się najpierw jak środki w roku 2018 zostały skonsumowane przez policję.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz złożyła wniosek, by wycofać również
wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu dla policji do czasu, aż policja wykaże, że jej działania
są skuteczne.
Komisja przystąpiła do opiniowania nad wnioskami Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Środowiska i Spraw Komunalnych
▪ Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na płatne patrole policji – 60 tys. zł –
Komisja Komunalna nie przyjęła wniosku, Komisja Budżetowa nie opiniowała wniosku
▪ Wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 40 tys. zł – Komisja Budżetowa
negatywnie zaopiniowała wniosek
▪ Wniosek o finansowanie oświetlenia ul. Malinowej i Agrestowej w Golęczewie – 120 tys. zł –
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek – 5 za, 2 wstrzymujące
▪ Wniosek o opracowanie kompleksowej organizacji ruchu w Chudowie – 30 tys. zł
Radny T. Sztolcman spytał o przyczynę wystąpienia z wnioskiem.
Radny M. Bajer poinformował, że chodzi o znaki drogowe poziome i pionowe.
Wójt M. Buliński poinformował, że chodzi o projekt organizacji ruchu, jednak tak jak mówił
Radny Z. Hącia należy poczekać z zadaniem do uzyskania projektu węzła. Ponadto Wójt
wskazał, że należy zrobić projekt a nie koncepcje.
Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała wniosek – 0 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące
▪ Wniosek o opracowanie kompleksowej organizacji ruchu w Biedrusku - 20 tys. zł – Komisja
Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek – 7 za, jednogłośnie
▪ Wniosek o ujęcie w budżecie budowy odcinka chodnika w Złotnikach Wsi przy ul. Słonecznej
– 100 tys. zł – Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek – 6 za, 1 wstrzymujące
▪ Wniosek o ujęcie w budżecie budowy chodnika w Suchym Lesie przy ul. Krańcowej – 70 tys. zł
– Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek – 7 za, jednogłośnie
▪ Wniosek o budowę oświetlenia ul. Kraterowej w Suchym Lesie – 30 tys. zł – Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowała wniosek – 7 za, jednogłośnie
Komisja przystąpiła do przedstawienia wniosków Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego
▪
▪

▪
▪

Wniosek Radnego W. Majewskiego o dodatkowe płatne patrole policji w kwocie 60 tys. zł Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała wniosek
Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz o dofinansowanie zadania
budowy chodnika w Suchym Lesie przy ul. Krańcowej o 100 tys. zł – Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowała wniosek – jednogłośnie 7 za
Wniosek Komisji Budżetowej o projekt oświetlenia na ul. Sportowej w Suchym Lesie w kwocie
10 tys. zł - Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek – jednogłośnie 7 za
Wniosek Komisji Budżetowej o budowę oświetlenia ulicy Morwowej w Zielątkowie w kwocie
70 tys. zł (Brak wskazania czy chodzi o projekt czy budowę, wykonanie) – Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowała wniosek – jednogłośnie 7 za

Radny W. Majewski opuścił posiedzenie o 18:06.
▪

Wniosek Komisji Budżetowej o projekt oświetlenia na ul. Księżycowej w Suchym Lesie Wschód
w kwocie 10 tys. zł - Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek – o Jednogłośnie
za

▪

Wniosek Komisji Budżetowej o przebudowę skrzyżowania Obornicka-Młodzieżowa w kwocie
500 tys. zł

Wójt M. Buliński poinformował, że projekt jest w trakcie opracowania i uzgodnień. Dodał, że po tej
procedurze będzie wiadomym jaki będzie koszt zadania.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska spytała czy warto to zadanie wrzucać do budżetu.
Wójt M. Buliński poinformował, że projekt jest na ukończeniu i można zapisać zadanie na rok 2020.
Komisja wycofała wniosek.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz złożyła wniosek o wpis do WPF kwoty 500
tys. zł na 2020 r. na zadanie „Przebudowa Skrzyżowania Obornicka – Młodzieżowa”
▪

▪
▪

Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz o wpis do WPF kwoty 500 tys.
zł na 2020 r. na zadanie „Przebudowa Skrzyżowania Obornicka – Młodzieżowa” - Komisja
Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek – jednogłośnie 7 za
Wniosek o zmniejszenie kwoty z działu reklamy i publikacje w mediach różnych o 5 tys. zł Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek – 4 za, 3 wstrzymujące
Wniosek o wykup działki w rejonie działek przy ul. Radosnej, Wrzosowej i Jałowcowej z
przeznaczeniem na park dla mieszkańców Złotnik Osiedla
Radny M. Przybylski poinformował, że byłaby to działka o powierzchni ok 5 tys. m2,

Wójt M. Buliński poinformował, że wskazany przez Radnego teren jest przeznaczony w planie
miejscowym na M/U i jest to podstawowy problem, gdyż Gmina musiałaby wykupić teren
mieszkaniowy by następnie zrobić z niego park. Wójt podkreślił, że są to ogromne koszty.
Radny M. Przybylski stwierdził, że można zmienić mpzp i zapłacić odszkodowanie. Jeśli gmina na
terenie osiedla nie ma odpowiedniego terenu komunalnego, to jest oczywiste, że teren ten musi być
zakupiony – nie ma innego wyjścia. Radny podkreślił, że w tej chwili pewne jest jedno, że w miejscu
gdzie następuje najbardziej intensywna zabudowa gmina nie ma mienia komunalnego, gdzie można by
utworzyć przestrzeń publiczną. Radny stwierdził, że tereny się kończą i jest dwojaki sposób
postępowania albo kupić działkę jako M/U bądź zmienić plan i zapłacić odszkodowanie. Radny M.
Przybylski złożył wniosek o wpisanie 700 tys. zł w WPF na dwa lata na wskazane zadanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że należałoby pochylić się nad
osiedlami w gminie, które nie mają terenów publicznych. Przewodnicząca stwierdziła, że może uda się
uzyskać teren będący np. nieużytkiem dla Złotnik.
Komisja dyskutowała nad umiejscowieniem parku w Złotnikach.
Radny M. Przybylski stwierdził, że komisja powinna głosować najpierw za wnioskowaną lokalizacją,
a w przypadku odrzucenia przedmiotowego wniosku należy się zastanawiać nad inną lokalizacją.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że można zrobić park na terenie rolnym tak jak zostało to zrobione w
Zielątkowie. Rady dodał, że w takim wypadku zamiast 5 tys. m2 w odległości 50 m od ulicy Obornickiej
Złotniki będą miały park o powierzchni 0,5 ha przy torach.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska stwierdziła, że byłaby to dalece idąca niegospodarność zakup
wskazanej działki budowlanej. Przewodnicząca dodała, że należy poszukać innych terenów.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zaproponowała teren sadu w Złotnikach.
wskazała na teren sadu
Rady G. Słowiński stwierdził, że jest to teren prywaty.
Rady T. Sztolcman dodał, że działka wskazana przez radnych we wniosku jest również prywatna.
Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała wniosek – 2 za, 5 przeciw
Komisja nie przystąpiła do głosowania nad wnioskiem Radnego M. Przybylskiego, gdyż po
opiniowaniu pierwszego wniosku stał się bezpodstawny .
Wójt M. Buliński stwierdził, że przy budowie osiedla należało rozpocząć rozmowy z inwestorem o
zapewnienie terenu pod park.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska poinformowała, że Komisja pochyli się nad sprawą powstania
parku na osiedlu Złotniki.

Radny G. Słowiński złożył 3 wnioski:
▪ Wniosek o projekt sygnalizacji świetlnej na ulicy Pawłowicka – Obornicka
▪ Wniosek o projekt i budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Łagiewnicka – Obornicka – projekt 150
tys. zł
▪ Wniosek o modernizację skrzyżowania Złotnicka – Czołgowa – Obornicka – umożliwienie
wyjazdu mieszkańcom z osiedla
Radny M. Przybylski stwierdził, że lepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie koncepcji dla całej
ulicy Obornickiej niż procedowanie zadań nad poszczególnymi skrzyżowaniami.
Radny T. Sztolcman spytał o możliwość realizacji wizji nowej Obornickiej miasta Poznania.
Wójt M. Buliński poinformował, że dopóki partnerem jest miasto Poznań to lokuje swoje sprawy
inwestycyjne w innym rejonie miasta i wizja będzie niestety tylko wizją.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała czy 50 tys. zł na wykonanie koncepcji
jest kwotą wystarczającą.
Wójt M. Buliński stwierdził, że jest to zbyt mała kwota. Koncepcja jest bardzo kosztowna dla
porównania studium obwodnicy Biedruska zakontraktowano na 120 tys. zł, a na ulicy Obornickiej
wchodzą również skrzyżowania dlatego będzie to droższe.
Komisja przystąpiła do zaopiniowania wniosku Radnego M. Przybylskiego.
▪

Wniosek Radnego M. Przybylskiego o opracowanie koncepcji organizacji ruchu dla całej ul.
Obornickiej od węzła Złotkowo do wiaduktu Narutowicza - Komisja Budżetowa pozytywnie
zaopiniowała wniosek – jednogłośnie 7 za

Radny G. Słowiński wycofał swoje 3 wnioski.
▪

▪

▪

Wniosek Komisji Budżetowej o przeznaczenie kwoty 125 tys. zł na opracowanie koncepcji
organizacji ruchu dla całej ul. Obornickiej od węzła Złotkowo do wiaduktu Narutowicza na rok
2019 - Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek – jednogłośnie 7 za
Wniosek Komisji Budżetowej o przeznaczenie 125 tys. zł na opracowanie koncepcji organizacji
ruchu dla całej ul. Obornickiej od węzła Złotkowo do wiaduktu Narutowicza do WPF na 2020 r.
– Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek – jednogłośnie 7 za
Radny M. Przybylski złożył wniosek o wyposarzenie sucholeskiej harcówki – kwota 50 tys. zł.
Rady dodał, że harcerze nie maja harcówki. Radny interweniował już u dyrektora jednak okazało
się, że może zapewnić jedynie miejsce na zbiórki, a nie na gromadzenie sprzętu harcerzy. Radny
stwierdził, że w Złotnikach niedługo budynek po bibliotece będzie pusty i być może będzie
można tam utworzyć miejsce dla harcerzy. Radny dodał, że informował harcerzy, by złożyli
wniosek o pomoc. Radny poprosił o pochylenie się Komisji nad tym wnioskiem i przyznanie im
miejsca.

Radna J. Radzięda spytała ile jest harcerzy. Radna stwierdziła, że za dużo pieniędzy idzie na
stowarzyszenia i nie powinny być wyciągane w takich ilościach. Radna dodała, że będzie można im
przekazać jakiekolwiek pieniądze jeśli będą mieli jakiś lokal. Radna podkreśliła, że jest zdania iż należy
utrzymać negatywną decyzję Wójta.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz odpowiedziała, że harcówka liczy 40
harcerzy, wszyscy to mieszkańcy gminy.
Wójt M. Buliński poinformował, że gmina docenia obecność harcerzy. Wójt stwierdził, że do
rozważenia jest możliwość zlokalizowania harcówki w domu osiedlowym w Złotnikach. Wskazany
przez radnego dworzec jest nieosiągalny ze względu na prace remontowe do 2020 r.
Radny M. Przybylski spytał o możliwość lokalizacji harcówki w innym miejscu.
Wójt M. Buliński stwierdził, że szkoła to dobre rozwiązanie.
Radna W. Prycińska spytała gdzie na chwilę obecną spotykają się harcerze.

Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz odpowiedziała, że w kościele.
Radna W. Prycińska stwierdziła, że są to młode osoby i muszą mieć blisko do harcówki. Jeśli dostaną
lokal na drugim krańcu gminy to rodzice ich tam nie przetransportują.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że nie należy rozwodzić się nad
sprawą, jeśli będzie takie miejsce w Złotnikach to trzeba będzie je zapewnić harcerzom.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że rodzicie będą dowozić siedzi jeśli będzie taka potrzeba, ponadto
harcerze mają bilety autobusowe za darmo. Radny dodał, że Złotniki to bardzo dobra lokalizacja, gdyż
młodzież z każdej miejscowości będzie miała blisko.
Radna J. Radzięda stwierdziła, że jeśli harcerze mają swoje miejsce zbiórek to dlaczego nie mogą
spotykać się tam dalej.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz odpowiedziała, że jest to miejsce gdzie
spotykają się gościnnie.
Radny G. Słowiński stwierdził, że dom osiedlowy w Złotnikach jest wykorzystywany jedynie przez 9
godzin tygodniowo, a resztę tygodnia stoi pusty. Biblioteka zajmuje 40% powierzchni budynku a
pozostała powierzchnia jest wolna. Radny dodał, że można przekazać harcerzom jedno z pomieszczeń.
Rady M. Bajer stwierdził, że nie każde pomieszczenie może być przeznaczone na pobyt dzieci. Należy
uzyskać wszelkie pozwolenia i certyfikaty.
Komisja dyskutowała nad lokalizacją harcówki.
Radny M. Przybylski stwierdził, że wniosek jest merytorycznie skomplikowany i w tej sytuacji
bezprzedmiotowy. W takiej sytuacji Radny stwierdził, że zwróci się oficjalnym pismem do Wójta z
prośbą o zainteresowanie się tematem i jeśli będzie zgoda Wójta to Komisja wróci do sprawy .
Radny T. Sztolcman poparł złożenie pisma do Wójta.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska poinformowała, że jeśli harcówka będzie w majątku komunalnym
gminy to nakłady adaptacyjne powinny być po stronie gminy. Skarbnik dodała, że w budżecie są
pieniądze na działalność harcerską, jednak co do prac modernizacyjno-adaptacyjnych będzie to po
stronie urzędu.
▪

Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz o rozszerzenie nazwy zadania
opracowania koncepcji budowy ronda na ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie o zapis budowy
ronda na ul. Rumiankowa – Alejowa w Suchym Lesie

Radny T. Sztolcman poinformował, że n Komisji Komunalnej zostało dopisane drugie rondo.
Skarb Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że należy rozszerzyć nazwę zadania.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że na komisji komunalnej była
mowa o 75 tys. zł, które pokryje gmina a pozostałą kwotę ma zapewnić powiat.
Wójt M. Buliński poinformował, że priorytetowym jest rondo Alejowa i Bogusławskiego. Wójt dodał,
że zależy na tym osiedlu.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska spytała jak daleko wygląda wdrażanie projektu uspokojenia
ruchu.
Wójt M. Buliński poinformował, że jest to zabezpieczone w budżecie. Po uzgodnieniach będzie
przeprowadzony przetarg wprowadzenie organizacji spowolnienia ruchu. W kolejności rozpocznie się
równoległe projektowanie rond.
Skarb Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska spytała czy będzie to procedowane jednym czy dwoma
zadaniami. Ponadto Skarbnik podkreśliła, że gmina nie ma żadnych porozumień.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że w budżecie jest wpisane rondo
Alejowa Bogusławskiego.
Wójt M. Buliński stwierdził, że na razie należy procedować to jednym zadaniem.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz złożyła wniosek o rozszerzenie nazwy
zadania.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska spytała czy należy dołożyć środki do tego zadania.
Wójt M. Buliński stwierdził, że powinno to być zadanie powiatowe. Wójt podkreślił, że należy
uzgodnić z powiatem kwoty 50% na 50%. Wójt dodał, że kwota 150 tys. zł starczy.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek – jednogłośnie 7 za

Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie budżetu ze zmianami. –
- 5 za,
- 2 wstrzymujące
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji J. Pągowska zakończyła
posiedzenie Komisji o godzinie 19:26.

Sporządziła:
Agata Schmidt

Przewodnicząca KBFiRG:
Joanna Pągowska

