Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady
Gminy Suchy Las, z dnia 14.02.2019 r., godz. 8:30

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

Otwarcie posiedzenia,
Powitanie gości i członków Komisji,
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
Zatwierdzenie porządku obrad,
Opiniowanie projektów uchwał na sesję,
Wolne głosy i wnioski,
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1-4
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 14.02.2019 r. o godzinie 8:30 witając jednocześnie gości oraz członków
Komisji. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również Wójt G. Wojtera, Skarbnik Gminy Suchy Las
M. Wojtaszewska, kierownik GPU A. Karwat, Kierownik Referatu Budowlano Inwestycyjnego A.
Szczęsna, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami A. Serafin oraz właściciele
nieruchomości położonej w gminie. Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia na
podstawie listy obecności – 7 radnych obecnych.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5
•

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon uli Złotnickiej i Sosnowej.

Kierownik GPU A. Karwat przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu. Kierownik GPU podkreślił, że teren nie jest objęty żadnym planem. W obecnym
studium teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi, natomiast w opracowywanym
studium przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Kierownik GPU
podkreślił, iż plan obejmuje działki przybyłych gości, pozostałe nieruchomości również zostały
włączone do planu, by stworzyć spójny układ urbanistyczny. Podkreślił, że ważnym aspektem jest
również zaplanowanie dalszego przebiegu ulicy Brzozowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarekomendowała przystąpienie do
sporządzenia planu, gdyż pozostawienie terenu bez określonego przeznaczenia w planie jest furtką dla
inwestorów do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Przewodnicząca podkreśliła, że aby chronić
teren przed niechcianą inwestycją, należy podjąć plan, by teren zabezpieczyć. Przewodnicząca Rady
Gminy podała przykład planu w rejonie ulic Strażacka, Bogusławskiego, Leśna w Suchym Lesie, gdzie
przygotowanie planu trwało niecały rok, a teren został zabezpieczony. Przewodnicząca Rady Gminy
podkreśliła, że pozostawienie terenu bez planu wiąże się z niebezpieczeństwem wdania decyzji o
warunkach zabudowy.
Radny M. Przybylski zgodził się z przedmówczynią, by wywołać plan. Radny poinformował, iż mają
tam powstać dwa biurowce. Dodał, że rozwiązana miała zostać kwestia komunikacji związana z
przedłużeniem ulicy Brzozowej równolegle do ulicy Sosnowej. Radny poinformował, że poprzednia
komisja zwróciła się do zarządów osiedli os. Grzybowe oraz Jelonek, w sprawie opinii do projektu
planu, jeden zarząd negatywnie zaopiniował kwestie komunikacyjną i planu nie wywołano.

Właściciel nieruchomości poinformował, że plan powinien być wywołany, by uporządkować teren.
Podkreślił, że działka leży odłogiem, a można ją zagospodarować. Podkreślił, że nie zamierza
wprowadzać na teren nieruchomości przemysłu.
Przewodnicząca J. Pągowska poinformowała właścicieli nieruchomości, iż komisja pochyli się nad
projektem uchwały, by uporządkować przestrzeń w gminie.
Na posiedzenie Komisji przybył Wójt G. Wojtera o godzinie 8:40.
Komisja głosowała za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon uli Złotnickiej i Sosnowej.
- jednogłośnie 7 głosów za,
Właściciele nieruchomości opuścili posiedzenie o godzinie 8:42.
•

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko
– Cmentarz.

Przewodnicząca J. Pągowska poinformowała, iż projekt dotyczy przekazania cmentarza w Biedrusku.
Radny K. Łączkowski poinformował, że taka jest wola mieszkańców Biedruska. Radny podkreślił, że
po wszystkich dyskusjach utworzyła się grupa za i przeciw. Sprawa jest w prokuraturze, ale dotyczy
kwestii finansowych. Radny dodał, że obecny proboszcz dostał szansę od mieszkańców na
uporządkowanie i zarządzanie cmentarzem. Radny podkreślił, że temat został przedyskutowany na
wszystkie strony i poprzednia Rada również obradowała nad tym tematem. Większość mieszkańców
jest za przekazaniem cmentarza.
Przewodnicząca J. Pągowska poinformowała, że powstał komitet, by przekazać obsługę cmentarza
parafii, by cmentarz z komunalnego stał się parafialnym. Przewodnicząca przypomniała dyskusję z
radnym M. Przybylskim.
Radny M. Przybylski krótko streścił członkom Komisji sprawę rzekomego braku ewidencjonowania
przez kapelana pokładnego, co przyczyniło się do złożenia przez mieszkańców sprawy do sądu. Radny
dodał, że kapelan niezależnie od tej sprawy został odwołany, a parafia wojskowa została zlikwidowana.
Przewodnicząca J. Pągowska podkreśliła, że 2/3 ludności w Biedrusku głosowała, by cmentarz był
cmentarzem parafialnym.
Radny M. Przybylski poinformował członków Komisji o dyskusji z delegacją mieszkańców z
Biedruska.
Kierownik GPU A. Karwat poinformował, że projekt uchwały jest ideą wyznaczenia ścisłego terenu
cmentarza, by odliczać strefy sanitarne. Ponadto w planie uwzględnione zostaną tereny zielone i miejsca
postojowe. Kierownik GPU podkreślił, że do planu nie było uwag.
Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – Cmentarz
- jednogłośnie 7 głosów za.
Kierownik GPU A. Karwat opuścił posiedzenie o godzinie 8:50.
•

Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.

Radny M. Przybylski poinformował, że jest to uchwała przyjmowana corocznie, by pieniądze były
wykorzystywane na zadania lokalne, a nie na fundusz sołecki.

Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie niewyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
- jednogłośnie 7 głosów za.
•

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w
trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu.

Projekt uchwały dotyczy umowy najmu powierzchni 3 m2 w budynku gminy w Suchym Lesie.
Na posiedzenie Komisji przybyła p. Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska o godzinie 8:55
Przewodnicząca J. Pągowska spytała, co dana firma obsługuje w urzędzie.
Wójt G. Wojtera odpowiedział, że jest to oddział spółki firmy leasingowej. Wójt dodał, że aby podjąć
długoterminową umowę najmu na okres 10 lat, Rada Gminy musi wyrazić zgodę.
Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu.
- jednogłośnie 7 głosów za.
•

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na
lata 2019-2029.

Przewodnicząca J. Pągowska zwróciła uwagę na błędny zapis kwoty 160 mln zł w pkt 1 ust. 1 uchwały.
Radny T. Sztolcman zwrócił uwagę na błąd językowy w pkt 3b, poprosił o zmianę zapisu ze
zmniejszenia na zwiększenie.
Komisja przystąpiła do odczytania uzasadnienia do zmiany wydatków majątkowych przedstawionych
w formie tabelarycznej oraz omówienia nowych zdań inwestycyjnych.
Radny G. Słowiński spytał, dlaczego na budowę systemu monitoringu gminnego przeznaczono aż 1
mln zł.
Wójt G. Wojtera poinformował, że gmina posiada koncepcję monitoringu. Na terenie gminy
monitoring jest częściowo zrealizowany, natomiast wykorzystywany w trybie rozczłonkowanym. Wójt
poinformował, że przyłącze buduje urząd gminy i zleca realizację budowy na zewnątrz, słupy należą do
ENEI lub do gminy. Projekt systemu monitoringu wykonuje inny podmiot, a eksploatacją zajmuje się
kolejny podmiot. Wójt poinformował, że wraz z urzędnikami postanowili zakupić taką usługę
całościowo z zewnątrz w trybie przetargu. Przetarg ma wyłonić firmę, która od strony inwestycyjnej ma
zająć się budową nowej instalacji do monitoringu. Koncepcja będzie głównym założeniem do realizacji
inwestycji. Wójt podkreślił, że wybrana firma będzie świadczyć usługę prowadzenia monitoringu na
terenie gminy Suchy Las wraz z przechowywaniem danych i ich udostępnianiem. Wójt poinformował,
iż zespół, który opracował specyfikację spotkał się z doradcami, którzy rekomendowali takie
rozwiązanie. Wójt podkreślił, że jest to rozwiązanie wygodne dla gminy, gdyż będzie realizowane przez
podmiot zewnętrzny. Cała usługa została wyceniona na 200 tyś. zł opłaty rocznej.
Radny G. Słowiński stwierdził, że realizacja wyniesie 200 tys. zł a utrzymanie 100 tys. zł. Ponadto
Radny podkreślił, że koszt 3 letniej wymiany serwerowni wyniesie 300 tys. zł. Radny spytał, czy gmina
ma jeszcze jakieś serwerownie.
Wójt G. Wojtera odpowiedział, że serwerownia znajduje się również w szkole w Chludowie.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że uzasadnienie odnośnie tego
zadania znalazło się przy projekcie budżetu.

Radny G. Słowiński stwierdził, że w budżecie jest zadanie wymiany sprzętu w serwerowni, a omawiane
zadanie z WPF dotyczy wymiany serwerowni jako pomieszczenia. Radny spytał, którego zadania
dotyczy WPF.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że Rada powinna zmienić nazwę
zadania na zmianę sprzętu w serwerowni.
Radny G. Słowiński stwierdził, że takie zadanie było już podjęte w budżecie.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że takie zadanie nie było w budżecie.
Dodała, że jest to wniosek GCI o wpis. Skarbnik dodała, że więcej informacji posiada Kierownik
Referatu Inwestycyjnego.
Radny T. Sztolcman spytał, czy była możliwość wykupu usługi w serwerowni zewnętrznej.
Radny G. Słowiński stwierdził, że gmina ma serwerownie w siedzibie spółki ZGK, która obsługiwana
jest przez ZKI, a zadanie to zostało sfinansowane w 2017 r. z zadania monitoringu. Radny spytał, czy
ktoś z obecnych widział tę serwerownię.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz odpowiedziała, że na otwarciu siedziby ZGK
serwerownia była prezentowana gościom.
Radny G. Słowiński spytał o wymianę serwerowni. Radny stwierdził, że gmina dzierżawi serwery
spółki GCI, czyli serwery nie są własnością gminy. Radny spytał, jaki sprzęt gmina chce wymienić
skoro należy do GCI.
Na posiedzenie przybyła kierowniczka Referatu Organizacyjnego p. K. Ślęzak o godzinie 9:00
Kierownik Referatu Organizacyjnego K. Ślęzak, że wymiana to słowo kluczowe. Poinformowała, że
należy zrezygnować z dotychczasowej umowy ze względu na niską wydajność serwerów w stosunku
do potrzeb zasobów gminy. W związku z powyższym jest to zadanie zakupu nowego sprzętu oraz
oprogramowania, by gmina w całości przeszła na swój sprzęt.
Radny M. Przybylski spytał, czy w związku z tym zadaniem serwerownia powróci do budynku urzędu.
Kierownik Referatu Organizacyjnego K. Ślęzak odpowiedziała, że serwerownia nadal będzie
umiejscowiona w siedzibie ZGK, ale sprzęt będzie już gminny.
Radny M. Przybylski stwierdził, że gmina kupuje sprzęt w celach kolokacyjnych.
Kierownik Referatu Organizacyjnego K. Ślęzak podkreśliła, że jest to kolokacja udostępnienia
miejsca z odpowiednimi warunkami na przechowywanie całej infrastruktury, czyli z przyłączem
internetowym i klimatyzacją. Podkreśliła, że sprzęt będzie gminny.
Radny G. Słowiński spytał, czy jest to pomieszczenie bezpieczne oraz czy znajdują się 2 źródła
zasilania i jedno źródło odcięcia.
Kierownik Referatu Organizacyjnego K. Ślęzak odpowiedziała, że pomieszczenie spełnia wszystkie
kryteria.
Radny G. Słowiński złożył wniosek o zmianę nazwy zadania za zakup sprzętu serwerowego, a nie
wymianę.
Radny K. Łączkowski spytał, czy w Biedrusku jest serwerownia bądź przewiduje się budowę
serwerowni, gdyż miejscowość się rozbudowuje.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie. Wójt podkreślił,
że monitoring w Biedrusku obsługiwany jest przez podmiot zewnętrzny. Wójt dodał, że sprawa
monitoringu w Biedrusku jest po stronie wspólnot mieszkaniowych, które zamawiają taką usługę. W
koncepcji omawianego zadania, która jest podstawą do rozwoju monitoringu na terenie gminy, obejmuje
również Biedrusko, ale tylko miejsca publiczne.
Radny K. Łączkowski poinformował, że na parkingu przy „Stacji uzdatniania” w Biedrusku dochodzi
do częstych kradzieży. Radny podkreślił, że mieszkańcy informują, by wziąć to pod uwagę.
Wójt G. Wojtera stwierdzi, że sprawdzi, czy to miejsce również zostało uwzględnione w monitoringu.

Radny G. Słowiński poprosił o specyfikację serwerów.
Kierownik Referatu Organizacyjnego K. Ślęzak poinformowała, że specyfikacja będzie w II
kwartale.
Kierownik Referatu Organizacyjnego K. Ślęzak opuściła posiedzenie komisji o godzinie 9:08.
Radny T. Sztolcman poruszył temat zadania przebudowy drogi Golęczewskiej w Chludowie w świetle
planowanej budowy drogi S11. Radny spytał, który odcinek będzie poddany przebudowie od
Obornickiej do Chludowa, czy w drugą stronę do Golęczewa. Ponadto Radny stwierdził, że na odcinku
w stronę Golęczewa znajduje się PSZOK oraz przejazd kolejowy, który ma zostać zlikwidowany w
momencie powstania odcinka S11. Radny spytał, czy przebudowa starej srogi jest wskazana w
momencie gdy w następnych latach przebudowana zostanie droga S11.
Kierownik Referatu Budowlano Inwestycyjnego A. Szczęsna poinformowała, że przebudowana ma
zostać droga w stronę Golęczewa.
Wójt G. Wojtera poinformował, że trzeba zmodernizować nawierzchnię drogi. Wójt podkreślił, że nie
ma możliwości pozostawienia pasa pod przyszły przebieg drogi S11. Wójt podkreślił, że w minimalnym
zakresie będzie pozostawiony przejazd dla rowerów z ciągiem dla pieszych. Wójt poinformował, że na
dzień dzisiejszy przebudowa S11 jest w początkowej fazie. Trwają prace nad koncepcją, a całą
procedura potrwa od 5 do 6 lat, dlatego modernizacja ulicy Golęczewskiej jest wymagana.
Radny T. Sztolcman zgodził się z p. Wójtem, że nie ma możliwości wyznaczenia pasa pod S11 na tę
chwilę, więc uzasadnienie go jak najbardziej przekonuje.
Wójt G. Wojtera dodał, że przebudowa S11 będzie wymagała wyburzenia dwóch budynków.
Radna W. Prycińska spytała o rozbudowę ulicy Szkolnej w Suchym Lesie. Radna stwierdziła, że
przydałby się dodatkowy pas drogowy.
Wójt G. Wojtera poinformował, że będą dwa pasy drogowe.
Radna W. Prycińska spytała, czy zostanie zachowany parking.
Wójt G. Wojtera poinformował, że parking będzie zlikwidowany i przeniesiony na nowe miejsce po
wywłaszczeniu odcinka ulicy Widłakowej, która będzie wychodziła na ulicę Obornicką. Wójt dodał, że
koncepcja drogowa przewiduje dodatkową komunikację z ulicą Obornicką.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że na odcinku od Szkoły
Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie do CKiBP chodzą dzieci, a poszerzenie pasów wiąże się z
rozbudową i pracami drogowymi. Przewodnicząca Rady Gminy podkreśliła, że jest przeciwna
rozbudowie drogi od ulicy Poziomkowej do CKiBP.
Wójt G. Wojtera poinformował, że zaplanowana szerokość czteropasmowej drogi została zaplanowana
w miejscowym planie. Wójt dodał, że nie będą to 4 pasy o szybkim ruchu. Wprowadzone zostaną
rozwiązania techniczne i drogowe z wyspami oraz znakami drogowymi. Wójt poinformował, że w
koncepcji na różnych odcinkach zaplanowane są różne rozwiązania.
Radny M. Przybylski stwierdził, że jeśli 20 miejsc parkingowych zostanie zlikwidowanych od strony
Galerii Sucholeskiej oraz CKiBP, to będzie ich jeszcze mniej, a już w tej chwili trudno jest znaleźć
miejsce parkingowe. Radny stwierdził, że pomimo projektu tylu pasów zator będzie jeszcze większy.
Radny dodał, że dzieci korzystają również z basenu, hali sportowej, biblioteki czy Galerii Sucholeskiej
i podczas przebudowy przejście będzie jeszcze trudniejsze. Radny stwierdził, że jeśli nowy parking od
Widłakowej będzie zabezpieczał możliwości postojowe to dobrze, natomiast jeśli nie, to pojawi się
problem.
Radny G. Słowiński stwierdził, że usprawnienie komunikacyjne jest robione dla budowanego w tym
miejscu supermarketu.

Przewodnicząca J. Pągowska stwierdziła, że można wystąpić o partycypowanie w kosztach przez
inwestora. Przewodnicząca spytała czy inwestor jest po rozmowach ze Starostwem odnośnie ulicy
Sucholeskiej będącej drogą powiatową.
Wójt G. Wojtera nie zgodził się z jednoznacznym stwierdzeniem, że zmiana organizacji drogowej
wykonywana jest dla inwestora. Wójt podkreślił, że klienci sklepów są mieszkańcami gminy i ich
bezpieczeństwo należy poprawić. Wójt stwierdził, że ulica Szkolna jest coraz bardziej niewydolna i
należy ją przebudować. Wójt podkreślił, że chce uwzględnić interesy wszystkich. Inwestor uzyskał od
Starostwa prawo zjazdu z ulicy Sucholeskiej i wyjazdu w prawo na ulicę Sucholeską bez lewoskrętu.
Ponadto w projekcie specjalnie wysegregowano pas na ulicę Szkolną wyłącznie w przypadku, gdy
inwestor podpisze umowę partycypacyjną. Wójt podkreślił, że do końca miesiąca gmina uzyska decyzję
od inwestora, ponadto inwestor rozmawia ze Starostą, gdyż powoduje to również przebudowę ulicy
Sucholeskiej. Ponadto parkingi zwłaszcza przed galerią nie spełniają norm i bez ich likwidacji Wydział
Drogownictwa w Starostwie tego nie uzna. Podobnie jest przy Centrum Kultury, by zachować strefę
bezpieczeństwa. Zgodnie ze sztuką projektowo-budowlaną musi być to wykonane. Wójt dodał, że
prostopadłe parkingi do krawędzi jezdni nie są dobrym rozwiązaniem, a stworzenie zatoki parkingowej
jest bezpieczniejsze.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz wnioskuje o wykreślenie zadania dopóki
Rada nie dowie się, jak wygląda partycypacja z inwestorem, Starostwem oraz organizacja miejsc
parkingowych. Przewodnicząca podkreśliła, że należy zapewnić miejsca zastępcze. Przewodnicząca
Rady Gminy zaproponowała, by przy ulicy Rzemieślniczej oraz wzdłuż szkoły utworzyć parkingi.
Należy po drugiej stronie zrobić skarpę i miejsca równoległe. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła,
że przedłużenie ulicy Widłakowej jest bardzo dobrym pomysłem, natomiast należy się zastanowić, czy
przebudowa od ulicy Widłakowej do Poziomkowej jest potrzebna.
Wójt G. Wojtera nie zgodził się z przedmówczynią. Stwierdził, że lokalizacja miejsc parkingowych
przy ulicy Rzemieślniczej nie jest dobrym pomysłem, gdyż kierowcy nie będą z niego korzystać, gdy
będą szli do CKiBP. Wójt stwierdził, że należy przebudować skrzyżowanie Sucholeska – Szkolna, gdyż
bez zmian będzie to niebezpieczny punkt drogowy. Wójt dodał, że inwestor nie weźmie wszystkich
kosztów przebudowy na siebie, a procedura w Starostwie trwa bardzo długo. Wójt podkreślił, że
rozpoczęcie zadania jest absolutnie potrzebne, gdyż polepszy to standardy od ulicy Widłakowej do ulicy
Obornickiej. Wójt stwierdził, że ulica Widłakowa jest przez niektórych kierowców traktowana jako
część parkingu i przejazdu między basenem, a halą sportową. Wójt podkreślił, że absolutnie nie można
pozostawić głównej ramy bez ulicy Szkolnej. Wójt dodał, że zamknięcia odcinka drogi dla inwestora
będzie trwało 8 miesięcy, więc należy przeorganizować ruch i prowadzić inwestycje wspólnie. Wójt
stwierdził, że owszem dobrym pomysłem będzie partycypacja z inwestorem. Ponadto gmina posiada
dobrą podstawę do rozmów odnośnie partycypacji w kosztach, gdyż inwestor zajął pas drogowy i gmina
ma prawo nałożyć kary finansowe, które już w obecnej chwili wynoszą kilkaset tysięcy złotych.
Wykreślenie w całości punktu, to złe rozwiązanie. Wójt podkreślił, że pozostawienie środków na projekt
byłoby kompromisem, ale wtedy nie będzie można ogłosić przetargu „zaprojektuj i wybuduj” – jedna
firma, koncepcja i wykonanie.
Radny T. Sztolcman spytał, w jakim zakresie ma być przebudowana ulica Sucholeska.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że jest to droga powiatowa i ZDP oraz Starosta muszą określić zakres
zmian.
Radny T. Sztolcman spytał, co znajduje się w koncepcji.
Wójt G. Wojtera poinformował, że jest to propozycja gminy. Wójt stwierdził, że najprościej
przedłożyć przygotowaną koncepcję i ją zaprezentować.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że należy dobudować po północnej i południowej stronie pasy na ulicy
Sucholeskiej, by zapewnić prawo skręt i lewoskręt.

Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała, że droga nie może być
szersza niż ulica Obornicka.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że ciężko prowadzić dyskusje bez znajomości koncepcji. Radny dodał,
że należy zdjąć zadanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zaproponowała, by zostawić środki na
projekt, by inwestor miał znak, że gmina zgadza się na inwestycję, jedynie przy partycypacji w
kosztach. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że nie wiadomo jakie będą koszty zadania i tak jak
przy szkole w Biedrusku, Rada nie chce się określać ze względu na brak kosztorysu, dlatego w tej
sytuacji również należy tak zrobić. Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las wnioskowała o zdjęcie 5
mln zł z zadania i pozostawienie 100 tys. zł na prace projektowe oraz parkingi przy ulicy Rzemieślniczej.
Przewodnicząca podkreśliła, że należy kompleksowo zaplanować przebudowę komunikacji.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las dodała, że nie jest całkowicie przeciwna przebudowie, jednak
trzeba kwestię przedyskutować oraz przeanalizować.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że jest to prawidłowy kierunek, by wykonać w miarę precyzyjny
kosztorys, by zbliżyć się do założeń finansowych. Wójt odniósł się do wypowiedzi Radnego G.
Słowińskiego. Wójt stwierdził, że jeśli oprzeć współpracę o umowę partycypacyjną, to można
powiedzieć, że przebudowa jest dla inwestora, jednak nie ma znaczenia jaki udział w kosztach poniesie
inwestor ponieważ ulica Sucholeska wymaga przebudowy. Wójt podkreślił, że 100 tyś. zł nie starczy na
etap koncepcyjny. Wójt stwierdził, że I etap należy poprowadzić od ulicy Poziomkowej, by nie
segmentować projektu. Następnie można go wykonywać etapami. Wójt poinformował, że należy
przeznaczyć minimum 250 tys. zł na wykonanie koncepcji.
Radny T. Sztolcman spytał, czy do koncepcji uwzględniona zostanie ulica Widłakowa.
Wójt G. Wojtera poinformował, że ulica Widłakowa zostanie włączona do koncepcji wraz z ulicą
Poziomkową. Wójt przedstawił możliwość poprowadzenia ruchu, w celu odciążenia ulicy
Młodzieżowej. Wójt poprosił członków Komisji o korektę kwoty na 250 tys. zł. Wójt stwierdził, że w
kwotę można zawsze zmniejszyć. Wójt zaproponował przeorganizowanie ruchu na parkingu przy
Szkole Podstawowej nr 2, poprzez remont ulicy Rzemieślniczej z budową miejsc parkingowych w
formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wójt poinformował, że jeśli Rada wyrazi zgodę na 1 mln zł na
zaprojektowanie i przebudowanie ulicy Rzemieślniczej zgodnie z projektem budowlanym, dla części
administracyjnej byłoby to dalej idące i bardziej ucywilizowane.
Radny M. Przybylski stwierdził, że najwłaściwszym postępowaniem byłoby wycofanie całego punktu,
a Wójt przygotuje autopoprawkę. Radny podkreślił, że urząd może zastanowić się nad zakresem i
kosztem, a Radni zajmą się tematem na sesji. Radny zgodził się z p. Wójtem, że 100 tys. zł, to zbyt
mało. Radny poparł wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz złożyła wniosek o przygotowanie projektu
ulicy Szkolnej od ulicy Poziomkowej do ulicy Sucholeskiej na kwotę 250 tys. zł wraz z projektem ulicy
Rzemieślniczej.
Radny M. Przybylski stwierdził, że należy utworzyć nowe zadanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zgodziła się z przedmówcą.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że zadanie dot. ul. Rzemieślniczej należy procedować oddzielnie, by
zaoszczędzić 25 % czasu.
Radny G. Słowiński opuścił posiedzenie komisji o godzinie 9:45.
Przewodnicząca J. Pągowska poprosiła p. Wójta oraz p. Skarbnik o przygotowanie autopoprawki oraz
przygotowanie dwóch zadań, projektu ulicy Szkolnej od Obornickiej do Sucholeskiej, Szkolnej oraz od
Widłakowej do Poziomkowej oraz projektu ulicy Rzemieślniczej z parkingiem, który jest w koncepcji
urzędu. Konkludując Przewodnicząca zgodziła się ze stanowiskiem p. Wójta, że ulica Szkolna jest

zapchaną ulicą, a wstrzymanie zadania o miesiąc czy dwa nic nie spowoduje. Ponadto Przewodnicząca
stwierdziła, że przy udanej partycypacji z inwestorem koszty będą mniejsze.
Wójt G. Wojtera podziękował członkom Komisji za konstruktywne podejście do sprawy. Wójt
poinformował członków Komisji o rozmowach Biedronki z Galerią Sucholeską na temat wspólnego
parkingu. Mają oni świadomość, że zyskają na rozwiązaniu komunikacyjnym. Ponadto powstałby
wspólny parking od strony ulicy Obornickiej poprzez likwidację problemów wysokościowych i jeden
duży parking.
Przewodnicząca KFBiRG J. Pągowska spytała, w którym miejscu inwestor uzyskał pozwolenie na
wyjazd na ulicę Sucholeską.
Wójt G. Wojtera poinformował, że wjazd będzie pośrodku działki. Wójt dodał, że ZDP nie zgodził się
na lewoskręt w kierunku ulicy Obornickiej.
Komisja przystąpiła do głosowania nad wnioskami:
1. Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz za wycofaniem nowego zadania
inwestycyjnego - Przebudowa ulicy Szkolnej:
- jednogłośnie 6 głosów za,
2. Wniosek o wprowadzenie pierwszego zadania inwestycyjnego – Przygotowanie projektu ulicy
Szkolnej od ulicy Poziomkowej do Sucholeskiej – kwota 250 tys. zł,
- jednogłośnie 6 głosów za,
3. Wniosek o wprowadzenie zadania – Projekt ulicy Rzemieślniczej – kwota 100 tys. zł,
- jednogłośnie 6 głosów za,
Przewodnicząca Rady Gminu Sychy Las A. Ankiewicz spytała czy zadanie modernizacja oświetlenia
gminnego, nie miało być finansowane z fundacji.
Wójt G. Wojtera poinformował, że modernizacja rozpoczęła się pół roku temu, jednak ze względu na
podwyżki prądu sprawa stanęła. Wójt poinformował o rozmowie z fundacją w celu obliczenia
efektywności inwestycji. Wójt dodał, że modernizacja dotyczy punktów oświetleniowych z wymianą
opraw na energooszczędne ledowe. Wójt podkreślił, że modernizacja jest spłacana z oszczędności,
jednak należy zadanie wnieść do WPF. Ponadto Wójt poinformował, że urząd nie zdecydował się na
przejęcie lamp od firmy energetycznej, by odciąć się od konserwacji i utrzymania tych lamp. Można by
1/3 lamp przejąć na rzecz gminy, jednak wprowadza to konflikt, dlatego Wójt stwierdził, że chce by
zmodernizowano jedynie 2172 lamp gminnych.
Przewodnicząca J. Pągowska poruszyła kwestię dyskusji z ZZO o rekultywacji kwatery oraz
rozpoczęciu pozyskiwania energii z fotowoltaiki. Przewodnicząca stwierdziła, że z tej inwestycji będzie
można pozyskiwać prąd dla jednostek w gminie, a cały koszt położenia kabla zasilającego wzdłuż dróg
publicznych poprowadzi ZZO na własny koszt. Projekt jest już przygotowywany.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że jest to rozwiązanie hybrydowe. Wójt stwierdził, że z jednej strony jest
koncepcja pozyskiwania energii z fotowoltaiki, a z drugiej strony produkcja energii z biogazu. Wójt
dodał, że energia będzie odsprzedana do systemu, podpisane będą listy intencyjne i przez 15 lat będzie
tańszy prąd dla 5 wskazanych odbiorców publicznych, nie jest to indywidualny odbiorca.
Przewodnicząca J. Pągowska stwierdziła, że oczywiście, że dla jednostek publicznych co nie zmienia
faktu, że obniżone zostaną w ten sposób koszty utrzymania jednostek w gminie.
Radny M. Przybylski spytał, czy projekt modernizacji lamp posiada białe certyfikaty. Radny
stwierdził, że modernizacja lamp na lampy ledowe jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż taka lampa
zużywa mniej energii.
Wójt G. Wojtera odpowiedział, że jak najbardziej modernizacja lamp posiada biały certyfikat.
Radny T. Sztolcman podkreślił, że na ulicy Morwowej w Zielątkowie, również żarówki led w
latarniach pobierają mniej energii.

Wójt G. Wojtera stwierdził, że gmina już kiedyś przechodziła z 400-vatowych żarówek na mniejsze.
Wójt podkreślił, że oszczędność będzie przy wyższych stawkach, które gmina płaci za prąd, gdyż
widełki cenowe się rozcinają i złotówkowo zostaje więcej na modernizację. Wójt poruszył również
kwestie dyskusji w Biedrusku, by wpisać do budżetu środki na projekt budowy jako wola inwestycyjna,
by konkretnie rozmawiać o kosztach budowy. Ponadto Wójt poinformował członków Komisji o decyzji
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, by stowarzyszenie Geoforum zarejestrować w
sprawie skargi WZI na decyzję wojewody w sprawie utrzymania decyzji starosty, jako podmiot biorący
udział w postepowaniu. Wójt dodał, że sprawa dotyczy skarg równolegle złożonych przez WZI i Lasy
Państwowe. Wójt podkreślił, że jest to bardzo dobra wiadomość dla budżetu gminy.
Przewodnicząca J. Pągowska spytała p. A. Szczęsną o uzasadnienie zwiększenia kwoty półtora
miliona zł w wydatkach majątkowych na budowę w Złotnikach ul. Reja Kochanowskiego i Pawłowicka.
Kierownik Referatu Budowlano Inwestycyjnego A. Szczęsna poinformowała, że jest to
uporządkowanie budżetowe, środki zafakturowane w ubiegłym roku i należy to wszystko poczyścić.
Przewodnicząca J. Pągowska spytała, czy dotyczy to wszystkich wymienionych spraw.
Kierownik Referatu Budowlano Inwestycyjnego A. Szczęsna odpowiedziała, że zakresowo się nic
nie zmieniło, to tylko regulacja kwot odnośnie umowy.
Przewodnicząca J. Pągowska spytała o przeznaczoną kwotę na ulice Obornicką i Młodzieżową.
Kierownik Referatu Budowlano Inwestycyjnego A. Szczęsna odpowiedziała, że są to środki za prace
projektowe.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że są to umowy z 2017 r. ale realizacja
nastąpiła później, dlatego tak wychodzą płatności. Skarbnik Gminy stwierdziła, że należy przygotować
to autopoprawką. Autopoprawka w wydatkach bieżących do WPF jako wykaz 15 zadań bieżących, które
są sumą wszystkich wydatków w jednostkach organizacyjnych, dotyczy to umów powyżej roku.
Skarbnik dodała, że według nowego orzecznictwa wszystkie te umowy muszą być wpisane w WPF.
Skarbnik Gminy podkreśliła, że wykonując tą autopoprawką wszystko zostanie załatwione.
Komisja przystąpiła do głosowania za wydaniem pozytywnej opinii sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.
- jednogłośnie 6 głosów za.
Kierownik Referatu Budowlano Inwestycyjnego A. Szczęsna opuściła posiedzenie komisji o godzinie
10:16.
•

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na
2019 r.

Przewodnicząca J. Pągowska odczytała zmiany w budżecie Gminy. W budżecie nastąpiło zwiększenie
dochodów w 2019 r. z 182 mln zł na 185 mln zł. Przewodnicząca spytała skąd w pkt 3 wzrost z kwoty
210 mln 500 tys. zł na 217 mln 900 tys. zł.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że pozostałe zwiększenia to wydatki
majątkowe blisko o 5 mln zł. Skarbik Gminy stwierdziła, że do podanych kwot należy dodać również
kwoty wprowadzone przez Komisję zadania przebudowy ulicy Sucholeskiej oraz Rzemieślniczej.
Przewodnicząca J. Pągowska odczytała zwiększenie wydatków bieżących o 394 tyś. 900 zł.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że w tej kwocie znajdują się pieniądze
na półkolonie. Zadanie przejmie Referat Oświaty. Skarbik Gminy poinformowała o wydatkach
znajdujących się w tej kwocie. Skarbik poinformowała również o dotacjach dla oddziału przedszkolnego
60 tys. zł dla żłobków, natomiast dla żłobków prywatnych dotacja 193 tys. zł. Skarbnik Gminy dodała,

że należy również przeznaczyć 31 tys. zł na żłobki na terenie Miasta Poznania, gdyż do nich również
uczęszczają dzieci z gminy.
Przewodnicząca J. Pągowska stwierdziła, że większa dopłata jest do przedszkolnego niż żłobkowego.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że żłobki mają 450 zł dofinansowania
od dziecka, natomiast w przedszkolu 800 zł. Rozbieżność wynika z większych opłat rodziców za
dziecko w żłobku niż w przedszkolu. Skarbnik Gminy podkreśliła, iż niestety nie można finansować
pobytu tylko dzieci mieszkańców gminy, trzeba również opłacać za dzieci spoza gminy. Natomiast jeśli
przepisy pozwalają, to refundują koszty samorządom. Jeśli są to jednostki prywatne to dofinansowania
nie ma.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała o zmianę w planie wydatków
bieżących na jednostki terenowe policji.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że sprawa dotyczy płatnych patroli
policji. Gmina uzyskała pismo od Komendanta Miejskiego, że patrole będą odbywać się na terenie
Gminy Suchy Las.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że to Wojewoda jest od
utrzymywania policji, a nie gmina. Przewodnicząca Rady Gminy wyraziła wątpliwości nad dotacją
policji o 40 tys. zł.
Radny K. Łączkowski stwierdził, że należy się wstrzymać z przekazaniem kwoty, by policja mogła
zaprezentować wyniki swojej pracy.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że w pierwotnym budżecie
przeznaczono 60 tys. zł na patrole oraz 25 tys. zł na samochód, natomiast w tym wypadku jest jedynie
40 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała, czy policja chce złożyć wniosek o
budowę szlabanu na parkingu. Radna podkreśliła, że podczas zebrań w szkole trudno jest znaleźć
miejsce parkingowe i wielu rodziców parkuje na parkingu policji.
Przewodnicząca J. Pągowska stwierdziła, że przyjęte przez Komisję zadanie projektu koncepcji ulicy
Rzemieślniczej ułatwi funkcjonowanie szkoły.
Radny T. Sztolcman spytał, czy jeśli kwota 40 tys. zł jest przeznaczona na patrole to policja nie może
środków przeznaczyć na szlaban.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz odpowiedziała, że tak nie można ale policja
chce złożyć wniosek. Złożyła wniosek o zmniejszenie kwoty 40 tys. zł o połowę, na 20 tys. zł.
Komisja głosowała za przyjęciem wniosku Przewodniczącej rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz
w sprawie zmniejszenie kwoty 40 tyś. zł na patrole policji o połowę, na 20 tyś. :
- jednogłośnie 6 głosów za.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poruszyła kwestie oświaty i wychowania w
budżecie na zakup usług remontowych.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że zadanie jest w wydatkach
niewygasających, termin realizacji ustalony był na 31 stycznia 2019 i ze względu na tygodniowe
spóźnienie wymaga poprawy. Skarbnik Gminy dodała, że wnioski złożyły 2 szkoły - Chludowo i Szkoła
Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie, gdyż nie zrealizują monitoringu do dnia 31 stycznia 2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała, czy Szkoła Podstawowa nr 1 w
Suchym Lesie złożyła wniosek na remont sali gimnastycznej.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że taki wniosek nie wpłynął.
Przewodnicząca J. Pągowska poinformowała członków komisji o mailu od Radnego T. Sztolcmana
odnośnie wykorzystywania dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego. Przewodnicząca spytała, kto się
będzie tą kwestią zajmował.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami A. Serafin odpowiedziała, że sprawa należy do
innego referatu.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że jest to dofinansowanie małych kwot. Jest to już kolejna edycja
programu OSA i miejscowość Zielątkowo bierze w tym roku udział w programie. Radny podkreślił, iż
w zeszłym roku nie udało się uzyskać dofinansowania, więc w tym roku Zielątkowo ma większe szanse.
Radny podkreślił, że wszystkie opracowania już są gotowe, urząd wystąpi o dofinansowanie a brakującą
kwotę dołoży sołectwo Zielątkowo z własnego funduszu.
Przewodnicząca J. Pągowska spytała o zmniejszenie w zadaniach gospodarki mieszkaniowej kwoty o
90 tys. zł.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że wykupy gruntów i sprzedaż zostały
przeniesione.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz wskazała na błąd na stronie 2 załącznika nr 3
odnoszący się do wydatków majątkowych – dział 90 015 60 50 – Przewodnicząca Rady Gminy
wskazała na błędny zapis i poprosiła o zmianę nazwy zadania z budowy oświetlenia ulicy na projekt
oświetlenia ulicy.
Radny M. Przybylski stwierdził, że czasami nie jest to błąd, gdyż pierwszym etapem budowy jest
projekt.
Przewodnicząca J. Pągowska spytała o dział 921 domy i ośrodki kultury, w których nastąpiło
zmniejszenie o 12 tys. zł. Ponadto Przewodnicząca spytała o zmniejszenie 1 mln zł z Baru w Chludowie.
Przewodnicząca spytała również o przeznaczenie miliona złotych w dziale kultury fizycznej.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że kwota miliona złotych
przeznaczona jest na budowę sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie. Ponadto
przeniesiono kwoty do wydatków niewygasających na teren edukacji i sportu w Suchym Lesie oraz na
finansowanie OSA w Zielątkowie.
Komisja przystąpiła do głosowania nad wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r.
- jednogłośnie 6 głosów za.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska opuściła posiedzenie komisji o godzinie 10:37.
Kierownik Referatu Gospodarki nieruchomościami A. Serafin poinformowała członków Komisji,
iż na najbliższej sesji pojawi się projekt uchwały, który jest wynikiem zmiany ustawy w sprawie
użytkowania wieczystego. Kierownik poinformowała, że gmina może na podstawie przepisów
przygotować uchwałę wychodzącą naprzeciw mieszkańcom gminy. Propozycja udzielenia osobom
fizycznym, spółdzielniom oraz innym podmiotom bonifikaty 90%, ustawowa to 60 %. Kierownik
poinformowała, że w sytuacji gdy grunty Skarbu Państwa znajdują się na obszarze danej gminy, w
której działa Rada Gminy, zarządzeniem Wojewody można rozciągnąć bonifikatę na grunty Skarbu
Państwa. Kierownik dodała, że do tej pory nie było to wykonywane, gdyż w stanie faktycznym zasobu
nieruchomości zapisy byłaby martwe. Żadne z gruntów gminy Suchy Las, oddane w użytkowanie
wieczyste nie przekształciły się w prawo własności, ponieważ gmina ma ich zbyt mało i nie są
wykorzystywane na cele mieszkaniowe. Kierownik podkreśliła, że zmiana w ustawie daje mieszańcom
i użytkownikom wieczystym możliwość uzyskania bonifikaty. Kierownik zaproponowała, by taką
uchwałę przygotować. Wyraziła swoje wątpliwości co do objęcia bonifikatą budynków garażowych i
miejsc postojowych. Kierownik podkreśliła, że gmina na dzień dzisiejszy nie ma takich gruntów oraz
osoby prawne nie uzyskają takiej możliwości.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że garaże nie podlegają pod
bonifikatę.

Kierownik Referatu Gospodarki nieruchomościami A. Serafin odpowiedziała, że nowelizacja
ustawy wprowadza jednorazowe opłaty za stanowiska postojowe i garaże.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że ponoć jeśli garaże są tylko w
bryle budynku mieszkalnego, to się nie uiszcza opłaty, przy czym 60% budynku musi być przeznaczone
na cele mieszkalne.
Kierownik Referatu Gospodarki nieruchomościami A. Serafin odpowiedziała, że chce kwestie
budynków garażowych i miejsc postojowych przeanalizować.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że gmina posiada grunty Skarbu
Państwa na Os. Grzybowym, Os. Begiera i w Biedrusku. Przewodnicząca stwierdziła, że jest to ukłon
w stronę mieszkańców,
Radny M. Przybylski spytał, czy mieszkańcy jak wykupują mieszkania, mają użytkowanie wieczyste.
Kierownik Referatu Gospodarki nieruchomościami A. Serafin odpowiedziała, że tylko Ci
mieszkańcy, którzy do grudnia wykupili mieszkanie. Od stycznia z mocy prawa przekształca się
użytkowanie wieczyste we własność. Kierownik podkreśliła, że od dnia wczorajszego weszła w życie
ustawa i Starosta już się wstrzymał z wydawaniem zaświadczeń.

Ad. 6
Radny M. Przybylski opuścił posiedzenie komisji o godzinie 10:43.
Radny T. Sztolcman poruszył kwestię świetlic dla mieszkańców. Radny poinformował, że koszt
wynajęcia świetlicy jest spory, co powoduje rezygnacje z wielu zajęć organizowanych przez
mieszkańców dla mieszkańców. Radny podkreślił, że temat jest poruszany od 3-4 lat i nadal niema
pomysłu jak sprawę załatwić. Radny podkreślił, że wynajęcie świetlicy nie ma odbywać się za darmo
jednak z bonifikatą.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że koszt wynajęcia świetlicy to
około 40 zł za godzinę.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że jeśli kwotę przeliczy się przez zajęcia oraz liczbę dni, to robią się
spore kwoty, na które wielu mieszkańców nie stać.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że należy porozumieć się z daną
radą sołecką.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że wniosek grupy mieszkańców powinien być podpisany przez radę
sołecką albo zarząd i wtedy powinna być bonifikata. Radny podkreślił, że przez wysokie koszty
wynajmu świetlic w Golęczewie, Chludowie oraz w Zielątkowie nic się w świetlicach nie dzieje.
Ponadto Radny poruszył temat inwestycji w jednostkach terytorialnych gminy. Dodał, że należy
pomyśleć, jakie inwestycje przydałyby się w danych jednostkach patrząc w perspektywie
długoterminowej. Radny stwierdził, że Zielątkowo niedługo będzie potrzebowało nową świetlicę,
ponadto są inwestycje kanalizacyjne, oświetlenie. Radny podkreślił, że należy się zastanowić i poważnie
wypełniać WPF by potrzebne inwestycje były realizowane w danych jednostkach.
Przewodnicząca J. Pągowska stwierdziła, że zaprosi p. Kustoń w celu zaprezentowania na następnym
posiedzeniu komisji działanie zakładu budżetowego.
Ad. 7

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji J. Pągowska zakończyła
posiedzenie Komisji o godzinie 10:55.
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