Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las, z dnia 18.14.2019r., godz. 08:30

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

Otwarcie posiedzenia,
Powitanie gości i członków Komisji,
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
Zatwierdzenie porządku obrad,
Omówienie pisma stowarzyszenia Basket Team Suchy Las
Opiniowanie projektów uchwał na sesję kwietniową,
Wolne głosy i wnioski,
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1-4 Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska
otworzyła posiedzenie Komisji w dniu 18.04.2019 r. o godzinie 8:30 witając jednocześnie gości
oraz członków Komisji. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również Radna p. I. Koźlicka oraz
Skarbnik Gminy Suchy Las p. M. Wojtaszewska.
Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – 6 radnych
obecnych, 1 radna nieobecna.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska odczytała pismo od Basket Team Suchy Las przekazane
przez Komisję Oświaty. Przewodnicząca KBFiRG poinformowała o przejściu sucholeskiej drużyny
koszykówki do finału ligi i możliwości zorganizowania ćwierćfinału turnieju mistrzostw w
koszykówce młodzików młodszych. Przewodnicząca KBFiRG podkreśliła, że środki klubu nie są
wystarczające, by sami mogli zorganizować tego typu imprezę.
Radny G. Słowiński poinformował członków Komisji o jednogłośnej zgodzie Komisji Oświaty za
udzieleniem pomocy finansowej Basket Team Suchy Las na organizację turnieju. Radny podkreślił,
że będzie to dobra promocja gminy.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska stwierdziła, że należałoby porozmawiać z Wójtem o
dodatkowym dofinansowaniu. Przewodnicząca KBFiRG stwierdziła, że należy przygotować aneks
do umowy z Basket Team Suchy Las. Przewodnicząca KBFiRG stwierdziła, że klub dostaje całą
kwotę wskazaną w budżecie i spodziewa się, że na tym poziomie roku miesiącu kwietniu nie
zrealizowali wszystkich pieniędzy, które dostali. Przewodnicząca KBFiRG zaproponowała, by
poinformować stowarzyszenie Basket Team o środkach, z których mogą korzystać, by za każdym
razem nie podpisywać aneksu do umowy. Przewodnicząca KBFiRG poinformowała o rozmowie z
p. Wójtem, który wskazał, że Basket Team może korzystać z przeznaczonej dla nich dotacji i w
momencie, gdy skończą się środki podpisany zostanie duży aneks na większą kwotę.
Przewodnicząca KBFiRG stwierdziła, że ma to być rozwiązanie wtórnego aneksowania umowy.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz wyraziła nadzieje, na dojście do finału
sucholeskiej drużyny koszykówki, który również mógłby być organizowany w gminie.
Przewodnicząca Rady Gminy podkreśliła, że w takim wypadku umowa wymagała by powtórnego
aneksowania. Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, by poczekać z aneksem do czasu
informacji czy Basket Team przechodzi do finałów, by dwukrotnie nie zmieniać umowy.

Radny T. Sztolcman stwierdził, że należy przychylić się do wniosku, mieć w pamięci potrzebną
kwotę i po informacji o grupach wchodzących do rozgrywek finałowych dokonać zmian w umowie
za pomocą aneksu.
Radny M. Przybylski stwierdził, że Komisja powinna tylko zaopiniować wniosek i nie decyduje
co dalej się z nim dzieje. Radny podkreślił, że to Wójt decyduje, jednak żeby coś zrobił to powinien
mieć opinię Komisji. Radny stwierdził, że należy przegłosować wniosek i nie wchodzić w
kompetencje Wójta odnośnie możliwości jego finansowania.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że należy podkreślić, że
Komisja jest przychylna wnioskowi, jednak zmiany nie zostaną dokonane teraz.
Komisja dyskutowała o kwocie dofinansowania.
Komisja przystąpiła do głosowania w sprawie wydania pozytywnej opinii w sprawie wniosku
Basket Team Suchy Las.
- jednogłośnie 6 głosów za.
Ad. 6
• podjęcie uchwały w sprawie WPF Gminy Suchy Las na lata 2019-2029
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska przekazała głos p. Skarbnik.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, iż w wyniku postępowań
przetargowych należy skorygować plan wydatków inwestycyjnych w WPF oraz wystąpiła
konieczność zmiany budżetu i WPF. Skarbnik Gminy Suchy Las wymieniła dokonane zmiany w
WPF m.in., budowa infrastruktury w Biedrusku na Os. Kamieni Szlachetnych – 600 tys. zł
zwiększenia 20192020; rewitalizacja dworca w Złotnikach – 250 tys. zł zwiększenia; Suchy Las
budowa ulicy Stefańskiego – 50 tys. zł zmniejszenia, ze względu na zakończenie inwestycji i o taką
kwotę może być umniejszony plan w 2019 r.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska stwierdziła, że przetarg na rewitalizację dworca w
Złotnikach opiewał na mniejszą kwotę.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że niestety nie.
Radny M. Przybylski wyjaśnił, iż w przetargu wyłoniono niższą ofertę jednak wykonawca nie
podpisał umowy, stąd wygrała inna oferta przekraczająca budżet zadania.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska spytała czy na zadanie rewitalizacji dworca w Złotnikach
gmina nie uzyskała dofinansowania z UE.
Radny M. Przybylski odpowiedział, że częściowo uzyskała.
Radny T. Sztolcman wyraził nadzieję, na lepiej przeprowadzoną rewitalizację dworca w
Złotnikach niż ma to miejsce w Golęczewie, w którym praktycznie trwa odbudowa dworca.
Radny G. Słowiński poinformował o zeszłorocznej wizycie wewnątrz dworca w Złotnikach.
Radny poinformował, że są zarówno dobrze zachowane pomieszczenia jak i te w gorszym stanie.
Radny podkreślił, że trzyosobowa rodzina zamieszkująca budynek dworca zostanie przeniesiona
do mieszkania w Złotnikach Wsi.
Komisja dyskutowała o rewitalizacji starego baru w Chludowie oraz o potrzebie restaurowania
zabytków w gminie.
Radny G. Słowiński poinformował członków Komisji o rozmowach z PKP, by przekazali stare
wyposażenie dworca jak lampy czy zwrotnice, by docelowo w bibliotece zachować charakter
budynku dworca. Radny podkreślił, że na ścianach zostaną wywieszone zdjęcia przed rewitalizacją
dworca.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała o przyczynę zwiększenia
środków przeznaczonych na wybory do parlamentu europejskiego.

Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że gmina jest organizatorem
każdych wyborów. Skarbnik dodała, że na zadanie wybory do parlamentu europejskiego należy
wprowadzić do budżetu przekazaną dotację na ich zorganizowanie.
Komisja przystąpiła do wydania pozytywnej opinii w sprawie podjęcie uchwały w sprawie WPF
Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.
- jednogłośnie 6 głosów za.
•

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

Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że oprócz wcześniej omawianych
inwestycji w WPF do budżetu wprowadzono 16 tys. 376 zł dotacji na wybory oraz należało
doprowadzić rezerwę ogólną do 0,1% wydatków. Skarbnik poinformowała o stanowisku RIO
odnośnie zapisu w ustawie o finansach publicznych, że tworzy się rezerwę, który to zapis obliguje
Rade Gminy do utrzymywania tej rezerwy na poziomie 0,1% przez cały rok. Skarbik dodała, że
Rada nie może korzystać ze środków z rezerwy, które miało miejsce w lutym 2019 r., tylko Wójt
ma do tego prawo. Skarbnik poinformowała, że w związku z wykorzystaniem części środków z
rezerwy przez Radę Gminy należy ją teraz wyrównać do określonego poziomu.
Skarbnik dodała, że zmiany nastąpiły również w:
- paragraf odnośnie dokształcania nauczycieli – podział środków na dokształcanie, 60 ty. zł
Chludowo, 16 tys. zł Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie, 10 tys. zł Przedszkole Leśnych
Ludków w Suchym Lesie, 8 tys. zł Szkoła w Biedrusku, 8 tys. zł Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym
Lesie. Ponadto 18 tys. zł zostało przeniesione z rozdziału 80146 paragraf 4300 na paragrafy
związane z delegacjami, studiami oraz szkoleniami i kadrami szkół.
- Zwiększenie dotacji 801905 o 1500 zł na zatrudnienie katechety w szkole w Baranowie, na które
to zajęcia uczestniczy dziecko z gminy Suchy Las. Skarbnik podkreśliła, że zadaniem własnym
gminy jest wzajemne refundowanie zajęć różnych wyznań, religii.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska spytała dlaczego akurat dofinansowanie dla Baranowa.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, iż dziecko będące mieszkańcem
gminy Suchy Las uczęszcza tam na zajęcia.
Skarbik kontynuowała przedstawianie zmian w budżecie:
- 80103 zwiększenie kwoty dla miasta Poznania w oddziałach przedszkolnych – 345 zł/miesiąc na
dziecko.
- decyzja z sesji lutowej, by zwiększyć środki na półkolonie organizowane przez urząd w kwocie
100 tys. zł i wtedy umniejszenie wydatków pomocy społecznej o ponad 103 tys. zł.
- zwiększenie dochodów na podstawie sprawozdania za pierwszy kwartał. Skarbik wymieniła
źródła zwiększenia dochodów w budżecie.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska spytała dlaczego urząd organizuje kolonie dla dzieci
zamiast OPS.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że jest problem w pozyskaniu
kadry, a stowarzyszenia zgłosiły się do urzędu z chęcią organizowania półkolonii. Skarbik
podkreśliła, że stowarzyszeniom łatwiej jest zatrudnić nowe osoby niż ma to miejsce w OPS.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska stwierdziła, że w budżecie zdjęto 200 tys. zł na budowę
ulicy Krętej, a takiego zadania nie ma w WPF.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że nie ma zadania w WPF, gdyż
jest to zadanie jednoroczne.
Radny K. Łączkowski spytał czy gmina finansuje izbę wytrzeźwień w Poznaniu.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że tak.

Radny T. Sztolcman zauważył, że z tego tytułu jest zwrot niewykorzystanych środków.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała czy trzeba dokonywać zmian w
budżecie jeśli będzie zwiększenie zmian limitu na dodatek motywacyjny dla nauczycieli.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że nie.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odwołała się do rozmowy z p. Wójtem. Skarbik
dodała, że decyzją p. Wójta pozostawiono środki niewykorzystane w jednostkach oświatowych
jednak nie można z nich zrobić wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto zgodnie z regulaminem
nagród środki można przyznawać wyłącznie na dzień nauczyciela, gdyż jest tylko dodatek
motywacyjny.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że tym tropem poszło miasto
Oborniki, w ten sposób można wspomóc nauczycieli strajkujących. Przewodnicząca stwierdziła, że
należy wypracować kompromis i ustalić kwotę na jakimś poziomie na okres czasowy, gdyż
nauczyciele przez strajk tracą.
Radny M. Przybylski stwierdził, że regulamin wynagradzania jest stosunkowo łatwy do zmiany.
Należy usunąć zapisy dotyczące ograniczenia wypłat nagród tylko do DEN. Po drugie zlikwidować
ramy czasowe dla tych wypłat.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska spytała czy nasi Dyrektorzy szkół są chętni do wypłaty
środków, które zrekompensują straty nauczycielom?
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że tak.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała czy nie trzeba zmieniać budżetu.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że nie trzeba póki nauczyciele nie
wywalczą podwyżek. Skarbnik podkreśliła, że na dzień dzisiejszy przez strajk nauczycieli gmina
jest 1 mln zł do tyłu. Skarbnik dodała, że gmina nie otrzymała subwencji – pierwszej przyznanej
podwyżki nauczycielom.
Radny M. Przybylski stwierdził, że gmina uzyska subwencję ale z opóźnieniem.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że jest to mało prawdopodobne. Jeśli
gmina uzyskałaby omawianą subwencję to najwcześniej w 3,4 kwartale jednak do tej pory
samorządy w tym gmina Suchy Las będą musiały opłacać z własnych środków. Ponadto Skarbnik
stwierdziła, że poszkodowani są tu również rodzice, którym nikt nie zapłaci za opiekę nad
dzieckiem w trakcie strajku a 80% wynagrodzenia uzyskali wyłącznie rodzice dzieci do lat 8.
Radny M. Przybylski stwierdził, że idąc tym tropem logiki wynika informacja, że strajk nie
powinien być organizowany w żadnej grupie zawodowej. Radny podał przykład strajków na kolei
i braku zwrotu pieniędzy za bilet. Radny podkreślił, że strajki zawsze są dokuczliwe. Jeśli by nie
były, to nie byłoby sensu ich organizowania.
Komisja dyskutowała o strajku nauczycieli.
Komisja przystąpiła do głosowania w sprawie wydania 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 o godzinie 9:09.
Ad. 7
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska spytała o opinię w sprawie ogólnopolskiej karty seniora
w gminie.
Radny G. Słowiński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu tematu przez Komisję
Społeczną.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz powróciła do tematu strajku nauczycieli.
Przewodnicząca stwierdziła, że należy zastanowić się nad uchwałą, bo jeśli trzeba by zmienić
dotację oświatową nie ma innego sposobu.

Radny T. Sztolcman stwierdził, że fundusz jest nienaruszony, należy poczekać, gdyż może się
okazać że pojawią się nowe ustalenia.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że uchwałę zmienia się raz,
tylko pytanie o czas i ustalenie zmiany procentowej.
Radny M. Przybylski stwierdził, że fundusz płac w całości pozostał w szkole. Teraz trzeba podjąć
decyzję o przekazaniu środków nauczycielom w formie, która byłaby zgodna z prawem i w oparciu
o istniejące przepisy. Nie ma bowiem pewności, że w ogóle będzie konieczność ich zmiany.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że dodatek motywacyjny
wynosi jedynie 15%.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że taki jest regulamin, Wójt jako jednostka prowadząca ustala
regulamin pracy nauczycieli i % dodatku motywacyjnego.
Radny M. Przybylski poinformował, że jeśli Wójt zmieniałby regulaminy szkół to wtedy
przygotować należy odpowiednią uchwałę, którą kolejno opiniuje Komisja i Rada Gminy. Radny
podkreślił, że na tym etapie Rada nie ma proceduralnie nic do zrobienia, gdyż nie mamy projektu
uchwały w przedmiotowej sprawie.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że Wójt mógłby zabrać pieniądze, które zostały w szkołach ze
względu na strajk. Radny zgodził się z przedmówcą, że Rada nie ma na dzień dzisiejszy nic do
zrobienia.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz wyraziła swoje zdziwienie, gdyż
widziała uchwały miasta Oborniki czy Krakowa, gdzie Radni zmienili uchwałą wysokość dodatku
motywacyjnego.
Radny M. Przybylski stwierdził, że należałoby wyjaśnić, jakie procedury występują w danych
jednostkach. Radny poinformował, że odbyło się spotkanie Wójta z dyrektorami szkół gminnych.
Komisja dyskutowała o dotacji dla nauczycieli.
Przewodnicząca KBFiRG J. Pągowska stwierdziła, że jeśli odbyło się spotkanie dyrektorów z p.
Wójtem to wypracują odpowiednie rozwiązanie sprawy.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji J. Pągowska
zakończyła posiedzenie Komisji o godzinie 9:20.
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