Protokół z posiedzenia Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las, z dnia 25.03.2019 r., godz. 16:30
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Otwarcie posiedzenia,
Powitanie gości i członków Komisji,
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
Przyjęcie porządku posiedzenia,
Opiniowanie projektów uchwał na sesję marcową,
Wolne głosy i wnioski,
Przyjęcie protokołu z dnia 14.02.2019 r.,
Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-3
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 25.03.2019 r. o godzinie 16:30 witając jednocześnie gości oraz członków
Komisji. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska,
Wójt M. Buliński, Kierownik GPU A. Karwat, Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych p. M.
Sobolewska oraz urzędniczka księgowości dochodowej p. E. Nowak. Przewodnicząca stwierdziła
prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – 6 radnych obecnych, 1 radny nieobecny.
Ad.4
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, 6 głosami za.
Ad.5
• Podjęcie uchwały w sprawie opłaty reklamowej
Przewodnicząca KB,FiRG J. Pągowska poprosiła p. Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych o
przedstawienie zmian w uchwale.
Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych p. M. Sobolewska poinformowała, że zmiana dotyczy
daty wejścia w życie uchwały, która została zmieniona na dzień 1 stycznia 2020 r.
Na posiedzenie komisji przybyła Radna J. Radzięda o godzinie 16:39.
Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych p. M. Sobolewska poinformowała, że p. Sekretarz
zauważyła duplikat daty na początku jak i na końcu uchwały, stąd jej zmiana.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las. A. Ankiewicz stwierdziła, że informacja o dacie wejścia w
życie uchwały znajduje się w uchwale reklamowej
Przewodnicząca KB,FiRG J. Pągowska stwierdziła, że należy tę informację rozpowszechnić wśród
przedsiębiorców oraz mieszkańców, by mieli czas dostosowania się do ustaw.
Radna W. Prycińska stwierdziła, że każdy zainteresowany powinien przybyć i się zapoznać z uchwałą.
Urzędnik GPU A. Karwat poinformował, że katalog dotyczący konkretnych parametrów i ustaleń
odnośnie sytuowania nośników reklamowych znajduje się w systemie informacji przestrzennej gminy
na stronie internetowej.
Radna W. Prycińska stwierdziła, że należy poprzez strony internetowe oraz gazety poinformować
mieszkańców i przedsiębiorców o takim katalogu.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las. A. Ankiewicz stwierdziła, że należy wykorzystać spółkę
LARG, by poinformowała w tej kwestii przedsiębiorców w gminie.
Urzędnik GPU A. Karwat zaprezentował na rzutniku katalog.

Przewodnicząca KB,FiRG J. Pągowska stwierdziła, że należy dotrzeć do przedsiębiorców i podać
informację, gdzie mają takiego katalogu szukać.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las. A. Ankiewicz stwierdziła, że owszem jest taki katalog, ale
należy się przyłożyć, by poinformować mieszkańca. Dodała, że poinformowanie o takim katalogu nic
nie znaczy, gdyż mieszkańcy muszą wiedzieć, że z tego tytułu będą opłaty. Przewodnicząca stwierdziła,
że trzeba ustalić termin oraz zastanowić się nad obniżeniem opłat na pierwszy okres wejścia w życie.
Radny M. Przybylski wyliczył, iż jeśli mieszkaniec bądź przedsiębiorca chciałby mieć reklamę o
powierzchni 1m2, to musiałby zapłacić 784 zł na rok.
Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych p. M. Sobolewska poinformowała, że jest to opłata
64,50 zł na miesiąc.
Radny M. Przybylski stwierdził, że zasadnym jest by do tej kwoty dążyć przez 4 lata. Radny
zaproponował okres przejściowy, 4 letni oraz by w pierwszym roku pobierać 0,25 zł/m2, by do kwoty 2
zł dochodzić przez kolejne lata. Radny stwierdził, że można nad rozwiązaniem dyskutować, ale jest to
rozwiązanie, które zapewni mieszkańcom czas na przygotowanie. Radny podkreślił, że opłata w kwocie
2 zł byłaby stałą po upływie 4 lat.
Wójt M. Buliński stwierdził, że zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa zarabiają na reklamach.
Wójt podkreślił, że należy uruchomić cały system poboru opłat i deklaracji. Ponadto w przypadku
mechanizmów egzekucyjnych koszty będą większe dla gminy.
Radny M. Przybylski stwierdził, że w pierwszym okresie trzeba coś poświęcić, by następnie gmina na
tym zarobiła. Ponadto Radny stwierdził, że przedsiębiorca ma prawo zarabiać na reklamie.
Wójt M. Buliński stwierdził, że koszty tego zarobku będą ponosili podatnicy. Wójt podkreślił, że trzeba
zbudować system, zatrudnić dwóch pracowników. Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy w gminie
jest około 2500 tys. reklam. Wójt stwierdził, że po uruchomieniu systemu automatycznie 50% reklam
zostanie zlikwidowana.
Radny M. Przybylski stwierdził, że ciężko jest określić skalę egzekucji. Radny podkreślił, że
zasadniczą kwestią jest uporządkowanie przestrzeni publicznej.
Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych p. M. Sobolewska poinformowała, że maksymalna
stawka 2,54 zł pozwoli na pozyskanie sprzętu, utrzymaniu etatów i postępowania egzekucyjne.
Wójt M. Buliński poprosił p. Sobolewską o przedstawienie 2 elementów opłaty.
Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych p. M. Sobolewska poinformowała, że opłata składa się
z kwoty podstawowej oraz zmiennej. Przy reklamie o powierzchni 10m2 i opłacie stałej 45 zł i 60 zł
opłaty zmiennej, miesięczna opłata wyniesie 105 zł.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że jest to koszt, który pozwoli przedsiębiorcy funkcjonować. Radny
podkreślił, że większość reklam jest mniejszych, kwota poniżej 60 zł kwoty podstawowej powiększanej
o opłatę zmienną, czyli gro reklam na poziomie 70-80 zł miesięcznie. Radny stwierdził, że nie należy
wprowadzać okresu przejściowego, gdyż nie są to koszty, których przedsiębiorcy nie będą w stanie
pokryć.
Radny M. Przybylski poinformował, że zaprezentował on jedynie propozycję wprowadzenia opłaty z
okresem przejściowym. Radny podkreślił, że należy przeprowadzić symulację.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że stawkę opłaty zmiennej należy pozostawić. Radny podkreślił, że
należy zrobić okres przejściowy obniżając opłatę stałą, jednak dojście do oczekiwanej stawki powinno
przejść szybciej niż 4 lata. Radny stwierdził, że należy obniżyć opłatę o połowę na pół roku, a następnie
odciągać preferowaną stawkę. Radny podkreślił, że mieszkańcy czy przedsiębiorcy mogą mieć umowy
na reklamy i okres przejściowy w postaci 6 miesięcy pozwoli im pozałatwiać wszystkie formalności z
tym związane. Radny podkreślił, że koszty nowego stanowiska w celu poboru opłat będą wynosiły 10
tys. zł miesięcznie, dlatego nie należy przedłużać terminu przejściowego, gdyż nie będzie środków na
utrzymanie stanowiska.
Radny M. Przybylski stwierdził, że każdy przedsiębiorca musiałby zapłacić 780 zł, gdy zapłaci
chociażby 100, to zysk roczny dla gminy wyniesie 784 tys. 78 000 zł. Radny stwierdził, że jeden etat
wyniesie gminę na rok 60-70 tys. zł, więc nawet przy przedłużeniu okresu przejściowego gmina na tym
zyska.
Wójt M. Buliński poinformował, że wprowadzenie opłaty nie ma na celu wielkiego zarobku, jest to
powód do wprowadzenia systemu kontroli reklam i możliwość ich likwidacji. Wójt stwierdził, że należy
to wyegzekwować. Wójt poprosił p. Sobolewską o przedstawienie symulacji finansowej na podstawie
dokonanej inwentaryzacji terenowej. Wójt podkreślił, że założeniem jest likwidacja 50% reklam w

gminie. Pani Sobolewska przedstawiła symulację zawierającą informację ile miesięcznie będzie
egzekucji i ile zastosowań. Podała kwotę miesięczną przychodu minus koszty utrzymania.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las. A. Ankiewicz stwierdziła, że wielu przedsiębiorców gmina
zaskoczy taką opłatą. Przewodnicząca stwierdziła, że trudno zliczyć ile w gminie jest podpisanych
umów na reklamy wielkopowierzchniowe. Ponadto dodała, że często nie są one jednoroczne i
zaskakiwanie mieszkańców taką opłatą może przynieść zły skutek.
Radny M. Przybylski poinformował, że umowa na bilbord trwa minimum 6 miesięcy.
Radni rozmawiali o komitetach wyborczych i plakatach
Radna W. Prycińska stwierdziła, że jest to kwestia dotarcia do mieszkańców. Radna stwierdziła, że
poprzez działania Referatu Promocji jak Gazeta Sucholeska, system ulotek czy kwestionariusz przy
deklaracji podatkowej, powinny załatwić sprawę. Radna podkreśliła, że nieznajomość prawa szkodzi.
Radna stwierdziła, że przedsiębiorca zarabia na reklamie i musi opłacić opłatę. Radna stwierdziła, że
nie należy robić okresów przejściowych i opłata powinna być egzekwowana tak, jak jest to podane w
projekcie uchwały.
Radny M. Przybylski stwierdził, ze jest to za krótki czas, by spopularyzować informację. Radny
zaproponował, by tak skalkulować pierwszą stawkę opłaty, by gmina wychodziła na zero, a w kolejnych
latach zwiększać opłatę. Radny podkreślił, iż rozumie że nieznajomość prawa szkodzi, jednak władza
uchwałodawcza musi miarkować zapędy w tym względzie, bo nie uważa by element zaskoczenia był
potrzebny w tego typu uchwale. Radny stwierdził, że to nie jest uchwała życia i śmierci, jest to dbałość
o sferę estetyczną gminy i można pójść na daleko idący kompromis.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że trudno określić w jaki czasie mieszkańcy zostaną poinformowani o
takiej opłacie i będą skłonni ją płacić.
Radny M. Przybylski stwierdził, że Radni nie są w stanie tego wiedzieć, dlatego należy zaproponować
okres przejściowy. Radny podkreślił, że organ wykonawczy powinien określić czas.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że organ wykonawczy już określił 1 stycznia 2020 r.
Wójt M. Buliński stwierdził, że poprzednia Rada uchwaliła uchwałę z takim terminem.
Komisja dyskutowała nad przyjęciem uchwały na ostatniej sesji poprzedniej kadencji Rady Gminy.
Wójt M. Buliński przeanalizował całą procedurę uchwalania i sprawdzenia zgodności zapisów uchwały
przez Wojewodę i stwierdził, że pół roku, to wystraczający czas na okres przejściowy.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że jest to wystarczająca ilość czasu.
Radny M. Przybylski przypomniał, że poprzednia rada nie uchwaliła uchwały dotyczącej opłat i kar,
ponieważ zakładała długi okres przejściowy na informację i edukację lub promocję właściwego ładu
przestrzennego. Czas do 1 stycznia 2020 roku jest zdecydowanie zbyt krótki.
Przewodnicząca rady Gminy Suchy Las. A. Ankiewicz poprosiła o więcej empatii.
Komisja dyskutowała nad wypowiedzeniami umów na reklamy wielkopowierzchniowe oraz o
nielegalnych reklamach.
Przewodnicząca KB,FiRG J. Pągowska spytała, czy gmina jest w stanie przygotować 2 stanowiska
pracy.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las. A. Ankiewicz stwierdziła, że w budżecie nie ma środków.
Wójt M. Buliński stwierdził, że jest to kwestia przyszłego roku. Prace przygotowawcze będą potrzebne,
a bez uchwały opłatowej ciężko jest się do tego przygotowywać. Stanowiska w tej chwili nie są
przygotowane. Gmina nie jest w stanie sprawdzić 2500 tys. przypadków indywidualnie. W kwestii
umów Wójt stwierdził, że uchwała opłatowa będzie prawem lokalnym i będzie wtedy można
negocjować kwestie umowy.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las. A. Ankiewicz stwierdziła, że należy wprowadzić opłatę od
2021 r., a półtorej roku dać sobie na przygotowanie. Przewodnicząca zaproponowała, by do deklaracji
podatkowej dołożyć decyzję odnośnie opłaty reklamowej.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że deklaracje są roznoszone osobom
fizycznym, a przedsiębiorca sam musi się zgłosić.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że z decyzją dostaną informację o opłacie i mają pół roku na decyzje.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las. A. Ankiewicz stwierdziła, że w uchwale krajobrazowej jest
podany rok 2020 wprowadzenia. Jednak tam nie ma informacji o opłatach.
Wójt M. Buliński stwierdził, że jedno z drugim się wiąże. Wójt podkreślił, że w chwili obecnej gmina
zamierza przystąpić do zmiany uchwały reklamowej w celu dostosowania terminów do uchwały

opłatowej. Wójt podkreślił, że bez zmian od połowy listopada, gmina powinna nakładać 4 krotność
kary z ustawy reklamowej, jeśli gmina nie uchwaliła uchwały o opłacie reklamowej.
Urzędnik GPU A. Karwat poinformował o rozmowie z Wojewodą, który przekazał, że należy podjąć
całą procedurę. Ponadto ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, jakie kroki
należy poczynić, by podjąć uchwałę. Kierownik GPU A. Karwat podkreślił, że zmiana będzie dotyczyła
jedynie zapisu daty
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las. A. Ankiewicz złożyła formalny wniosek o zmianę daty
egzekwowania opłaty reklamowej na dzień 1 styczna 2021 r. Ponadto Przewodnicząca stwierdziła, że
Wójt powinien złożyć obietnicę o wyczyszczeniu przestrzeni gminy z reklam będących na terenie
mienia komunalnego gminy.
Wójt M. Buliński stwierdził, że nie złoży obietnicy, gdyż trzeba sprawdzić kwestie umów, ponadto
Wójt stwierdził, że nie wie, dlaczego gmina ma likwidować legalnie postawione reklamy. Wójt
podkreślił, że gmina podlegać będzie również pod przepisy z uchwały reklamowej tak jak i mieszkańcy.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las. A. Ankiewicz stwierdziła, że chodzi jej o przedstawienie
dobrego przykładu dla mieszkańców, by zacząć porządkować przestrzeń publiczną gminy.
Komisja dyskutowała nad likwidacją reklam gminnych w pasach drogowych.
Wójt M. Buliński stwierdził, że nie ma ich więcej niż 10 w pasie drogowym. Nie zawierali umów
wieloletnich. Wójt podkreślił, że gmina dostosuje się tak samo, jak mieszkańcy do uchwały
krajobrazowej i jeśli reklamy w pasach drogowych nie będą zgodne z przepisami, to będą usuwane.
Komisja dyskutowała nad dużymi reklamami gminnymi.
Komisja przystąpiła do głosowania nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las w sprawie
dokonania zmiany daty obowiązywania opłaty reklamowej na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 4 glosy za,
- 1 głos przeciw,
- 2 wstrzymujące.
Komisja przystąpiła do głosowania nad wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały w
sprawie opłaty reklamowej wraz z wnioskiem Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz.
- jednogłośnie 7 głosów za
•

Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu zmiany uchwały nr XLIX/571/18 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane.

Wójt M. Buliński oraz Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych p. M. Sobolewska opuścili
posiedzenie o godzinie 17:32.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że zmiana niniejszej uchwały jest konsekwencją zmiany uchwały
reklamowej.
Komisja przystąpiła do głosowania nad wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały w
sprawie przygotowania projektu zmiany uchwały nr XLIX/571/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18
października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
- jednogłośnie 6 głosów za
•

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Biedrusko na terenie
obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5

Urzędnik GPU A. Karwat poinformował, że wszczęcie planu jest uzasadnione licznymi wnioskami od
właściciela terenu w celu uporządkowania zapisów planu. Ponadto p. A. Karwat podkreślił, że nastąpiła
zmiana przepisów odnośnie odległości zabudowy od lasów, dlatego korekty wymaga również linia
zabudowy.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że jak najbardziej można przystąpić do procedowania projektu planu.
Radny K. Łączkowski stwierdził, że w sąsiedztwie działki są bardzo poszatkowane i wizualnie działki
nie są ciekawe.
Urzędnik GPU A. Karwat poinformował, że taki był wcześniejszy podział ze względu na pas
techniczny przeznaczony pod trafostację. Ponadto p. A. Karwat stwierdził, że obecna linia zabudowy
od strony ulicy uniemożliwia zabudowę frontowej działki.
Komisja przystąpiła do głosowania nad wydaniem pozytywnej opinii w sprawie omawianej uchwały
- jednogłośnie 7 głosów za.
•

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – fragment obszaru pomiędzy ulicami
Szkółkarską i Stefana Stefańskiego

Radny T. Sztolcman wyraził dezaprobatę odnośnie wydruku projektu planu, gdyż nie można nic z
niego odczytać.
Urzędnik GPU A. Karwat zaprezentował obszar na większej mapie. Urzędnik dodał, że procedura
obejmuje działki gminne.
Komisja dyskutowała nad czytelnością przygotowanych dokumentów.
Radny T. Sztolcman wskazał błąd w pkt 2 uchwały, który przywołuje ust 1 pkt 1.
Urzędnik GPU A. Karwat zgodził się, że jest to błąd i zostanie poprawiony.
Radny T. Sztolcman spytał o powód zmiany wskazanego w uchwale terenu. Radny podkreślił, że na
początku roku Rada uchwaliła plan, który obejmował również ten teren.
Urzędnik GPU A. Karwat odpowiedział, że nie widzi przeszkód, by podjąć uchwałę. Urzędnik
podkreślił, że to Rada podejmuje uchwałę, jednak występują realne przesłanki, by zmienić plan dla tej
części obszaru.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że pojawił się inwestor na terenie,
ponadto w dochodach na ten rok są uwzględnione wpływy z tytułu sprzedaży tego obszaru, więc należy
podjąć uchwałę.
Komisja przystąpiła do głosowania nad wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy
Las – fragment obszaru pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego
- jednogłośnie 7 głosów za.
•

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zamkniętego obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie
geodezyjnym Biedrusko.

Urzędnik GPU A. Karwat przedstawił radnym projekt uchwały, który będzie dodany na sesję.
Urzędnik podkreślił, że ze względu na okres zbierana uwag do dnia 22 marca br. nie przygotowano
materiałów dla Radnych w stosownym czasie.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała, dlaczego ta uchwała jest tak pilna.
Urzędnik GPU A. Karwat poinformował, że wojsko chce wykonać inwestycje na tym terenie i
Wojewoda musi wydać decyzję o warunkach zabudowy, a bez wycinka tego planu nie jest w stanie tego
zrobić. Urzędnik podkreślił, że jest to wyjście z sytuacji, które zaproponował Wojewoda.
Radny K. Łączkowski poinformował, że wojsko chce rozbudować magazyn środków bojowych
zgodnie z przepisami i zachowaniem bezpieczeństwa dla mieszkańców.
Radny M. Przybylski spytał, czy jeśli Rada nie przyjmie uchwały, to co będzie mógł zrobić Wojewoda.

Urzędnik GPU A. Karwat poinformował, że w takim przypadku Wojewoda nie ma możliwości
wydania warunków zabudowy, ani decyzji lokalizacji inwestycji. Jedyny sposób na wykonanie
inwestycji przez wojsko jest przyjęcie uchwały przez Radę Gminy.
Radny G. Słowiński poprosił o wskazanie działek na mapie.
Radny K. Łączkowski poinformował jak wygląda sytuacja oraz miejsce budowy magazynu. Ponadto
podkreślił, że będzie to bezpieczniejszy magazyn niż ten, z którego aktualnie korzysta wojsko.
Radny T. Sztolcman spytał, jaki sprzęt ma być tam przechowywany.
Radny K. Łączkowski odpowiedział, że najprawdopodobniej amunicja.
Przewodnicząca KB,FiRG J. Pągowska spytała, czy istniejący magazyn będzie rozbudowywany.
Radny K. Łączkowski poinformował, że będzie to nowy budynek. Ponadto nie będzie strefy
bezpieczeństwa, gdyż nie będą przechowywać trotylu oraz zmniejszona będzie ilość środków bojowych.
Radny podkreślił, że przyjęcie planu pozwoli również na mechanizację rozładunku.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała o bezpieczeństwo mieszkańców.
Radny K. Łączkowski poinformował, że będą wykonane wały i będzie bezpieczniej niż jest teraz.
Komisja przystąpiła do głosowania nad wydaniem pozytywnej opinii w sprawie uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zamkniętego obejmującego działki o
numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie geodezyjnym Biedrusko
- jednogłośnie 7 głosów za.
Urzędnik GPU A. Karwat dodał, że otrzymał projekt planu Złotniki rejon Północny, musi go
zatwierdzić u Wójta i na początku kwietnia będzie wyłożony.
•

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

Przewodnicząca KB,FiRG J. Pągowska odczytała uzasadnienie w sprawie zmiany WPF.
Przewodnicząca stwierdziła, że w zadaniu wymiana urządzeń serwerowych miał być zapis „zakup
urządzeń serwerowych”.
Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że nie miała być zapisana wymiana.
Skarbnik poinformowała, że od tego roku należy podać wszystkie przedsięwzięcia bieżące i
inwestycyjne, dlatego dla inwestycyjnych p. Skarbnik sprawdza brzmienie nazw zadań z tym, co jest
zapisane w budżecie. Skarbik poinformowała, że należy wykonać zmianę nazw niektórych zadań w
WPF, by brzmiały one jednakowo jak w budżecie. Pani Skarbnik przedstawiła zadania wymagające
zmiany nazwy. Ponadto poinformowała o zmianie przepisów, które ustalają, że trzeba wskazać limit
zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji, a ponadto z tytułów dłużnych czyli ratalnych.
Skarbnik dodała, że dla omówionych trzech zadań należy przygotować łączną kwotę, aby RIO wiedziało
z czego składają się limity, dlatego w WPF wskazane zostaną wyjaśnienia.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że jest to uporządkowanie
zapisów.
Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska potwierdziła, że chodzi o uporządkowanie oraz
wprowadzenie limitów zobowiązań. Skarbnik poinformowała również o płatnościach, gdyż płatności
nie będą wykonywane w tym roku tylko w następnych latach. Ponadto Skarbnik dodała, że nie ma
jednolitego zdania na temat tego, jak ma to być wykazywane. Skarbik stwierdziła, że w
przedsięwzięciach wykaże łączną kwotę w budżecie i w wyjaśnieniach napisze czego one dotyczą.
Skarbik poinformowała, że służy to temu, że przed ogłoszeniem przetargu na zadanie, samorządy muszą
uzyskać pozytywną opinię RIO o możliwości spłaty takiego zobowiązania. Skarbnik dodała, że teraz
przed podpisaniem umowy gmina będzie musiała uzyskać opinię RIO.
Radny M. Przybylski stwierdził, że w załączniku do objaśnienia będzie podany limit.
Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że nie, gdyż to jest wyjaśnienie załącznika
do objaśnień, w którym wskazane są z czego poszczególne kwoty się biorą i tak jest zapisane również
w budżecie. Skarbnik dodała, że limit jest taki sam za wyjątkiem dwóch pozycji, gdzie nastąpi poprawa,
by się zgadzały z budżetem. Dodała, że chodzi między innymi o błędy językowe w nazwach zadań w
WPF.
Radny T. Sztolcman spytał czy poza tymi 3 kwotami tytułów dłużnych w WPF nic się nie zmieniło.

Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska wyjaśniła, że wskazane kwoty przez Radnego T.
Sztolcmana się nie zmieniły tylko trzeba wykazać je w monitoringu, gdyż będą finansowane długiem.
Skarbnik podkreśliła, że gmina musi wskazać, że kwoty te zaliczone zostały do długu i na to gmina
będzie wnioskować o opinię do RIO.
Przewodnicząca KB,FiRG J. Pągowska spytała czy każde działanie mające znamiona podziału na raty
będzie musiało znaleźć się w tytułach dłużnych, będzie musiało uzyskać opinie RIO
Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska odpowiedziała, że owszem. Skarbnik przedstawiła
przykład. Dodała, że duże kwoty muszą uzyskać opinię Rady, a następnie RIO.
Przewodnicząca KB,FiRG J. Pągowska spytała o kwotę 26 mln zł w WPF na inwestycję w
Golęczewie, dlaczego nie ma zaplanowanych pieniędzy na kolejny rok.
Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że nie dostała informacji z Referatu
Budowlano-Inwestycyjnego o innym podziale płatności. Ponadto nie ma wniosku od wydziału, nie
zostało to zabudżetowane oraz kierownik RBI nie wnioskowała o żadne zmiany.
Komisja dyskutowała nad wykorzystaniem zaplanowanych środków w Golęczewie.
Radny M. Przybylski spytał o adaptację zabytku w Chludowie.
Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że w zadaniu jest błąd.
Radny M. Przybylski zapytał, czy jest w projekt wpisana prawidłowa kwota dotycząca zadania
adaptacji zabytku w Chludowie.
Komisja dyskutowała nad realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji.
Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że w zeszłym roku uchwalany został
program i nie zna żadnych szczegółów.
Komisja przystąpiła do głosowania nad wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029
- jednogłośnie 7 głosów za.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że w WPF jest nowa pozycja
budowy dróg na działkach na ulicy Fortecznej i Nektarowej z pełną infrastrukturą, budowa przewidziana
na przyszły rok. Przewodnicząca podkreśliła, że nigdy nie było takiej pozycji w budżecie.
Komisja stwierdziła, że nie zna tego zadania.
Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska stwierdziła, że nie jest to nowe zadanie, zostało ono
przeniesione, by były w jednym miejscu. Skarbnik poinformowała, że sprawdzi to i powiadomi, w
którym roku zostanie to wykonane.
•

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

Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że podstawowa zmiana to
wprowadzenie 2 projektów oświatowych. Pierwszy projekt „ja w Internecie" - Chludowo szkoła
dofinansowanie 53760 zł – źródło finasowania rezerwa oświatowa. Drugi projekt, to zadanie w
wydatkach bieżących 100 tys. zł 50 % wkładu własnego – „Szatnie na medal” - połowa finansowania z
Urzędu Marszałkowskiego. Skarbnik dodała, że jest to jeden projekt na 2 szkoły - SP1 i Zespół Szkół
w Chludowie – źródło finasowania rezerwa oświatowa.
Przewodnicząca KB,FiRG J. Pągowska spytała, czy finansowanie projektu drugiego odbędzie się pół
na pół z Urzędem Marszałkowskim.
Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska dodała, że gmina jako jedyna dostała zgodę na środki.
Skarbnik nie potrafiła odpowiedzieć, czy finansowanie będzie pół na pół płatne z pieniędzy gminnych i
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Skarbnik dodała, że zadanie nie jest wprowadzone
zarządzeniem, ale przedstawione Radzie Gminy i musi zostać uchwalone na sesji. Skarbnik dodała, że
jest błąd w materiałach poprosiła o skreślenie kwoty 6 mln 900 tys. zł i zmianę na 7 mln 100 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała, które kwoty są prawidłowe dla
Starego Baru.

Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że to będzie poprawione, gdyż złe
kwoty zostały wpisane przez referat.
Radna J. Radzięda opuściła posiedzenie o 18:24.
Radny M. Przybylski stwierdził, że brakuje kwoty w 2020 r., gdyż ma być przeznaczone 500 tys. zł
Skarbik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że materiały na sesję przygotowywał
Referat Zamówień Publicznych, gdyż p. Skarbnik była na zwolnieniu chorobowym. Dodała, że
sprawdzi i poinformuje radnych o poprawnej kwocie. Ponadto Skarbnik stwierdziła, że wkradł się błąd
w łącznych nakładach finansowych, gdyż kwota powinna być inna.
Radny M. Przybylski stwierdził, że powinno być 10 mln 58 tys. zł, tak jak w WPF.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poprosiła o poprawienie błędów.
Przewodnicząca złożyła formalny wniosek o zmianę w budżecie na 2019 r. w zadaniu budowa ścieżki
rowerowej na ulicy Łagiewnickiej, zwiększenia środków na zadanie w celu wybudowania oświetlenia,
gdyż w projekcie unijnym są zaplanowane wyłącznie 4 lampy.
Radny G. Słowiński przypomniał, że już 10.12.2018 r. pytał, czy będzie wykonane oświetlenie przy
ścieżce rowerowej, gdyż w zadaniu nie ma takiego stwierdzenia. Wtedy wójt M. Buliński stwierdził, że
nie ma takiej potrzeby, by w zadaniu zapisywać oświetlenie.
Radny M. Przybylski stwierdził, że należy wniosek poprzeć. Radny spytał o koszt budowy jednej
lampy.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że będzie to jedyne cywilizowane
przejście ze Złotnik Wsi do przedszkola. Odpowiedziała, że jedna lampa solarna kosztuje ok 10 tys. zł.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że budowa 11 lamp w Zielątkowie na ul. Morwowej wyniosła 70 tys.
zł za 300 m. Radny stwierdził, że nie pamięta wniosku Radnego G. Słowińskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że projektowane 4 lampy na 740
m jedynego dojścia do Złotnik Wsi to zbyt mało.
Radna W. Prycińska opuściła posiedzenie o godzinie 18:30.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że należy zrobić lampy na kablu,
gdyż jest tam skrzynka energetyczna. Rezygnacja z lamp solarnych i budowa normalnego oświetlenia.
Radny G. Słowiński stwierdził, że będzie to wymagało nowego projektu.
Radny M. Przybylski stwierdził, że należy pociągnąć kabel i zrobić porządne oświetlenie.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że z projektu unijnego lampy
solarne należy wyciągnąć.
Radny G. Słowiński stwierdził, że wydłuży to w czasie start inwestycji.
Radny M. Przybylski stwierdził, że nie, gdyż inwestycja pójdzie swoim trybem, a zahamowana
zostanie jedynie budowa lamp solarnych. Radny stwierdził, że należy przeciągnąć kabel i wykonać
zwykłe lampy.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że w momencie otwarcia dworca
w Złotnikach droga rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego będzie jedynym dojściem do dworca.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że zwiększone bezpieczeństwo zapewni sama ścieżka.
Komisja dyskutowała nad źródłem finansowania budowy lamp.
Radny M. Przybylski stwierdził, że można złożyć wniosek bezfinansowy, a Wójt znajdzie
odpowiednie finansowanie.
Komisja głosowała nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz o
zwiększenia środków na zadanie budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w celu
wybudowania oświetlenia od torów kolejowych Złotniki Wsi do pętli autobusowej
- jednogłośnie 6 głosów za.
Komisja głosowała nad wydaniem pozytywnej opinii w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r.
- jednogłośnie 6 głosów za.
Skarbik opuściła posiedzenie.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała, że pozostałe punkty zostały
już omówione na Komisji Spraw Komunalnych i Bezpieczeństwa.

Radny G. Słowiński poruszył kwestię podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont
starego kasyna wojskowego - zabytku w miejscowości Biedrusko.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała, że będzie głosowała, by zdjąć
zadanie z sesji.
Radny G. Słowiński przedstawił porównanie dofinansowania poszczególnych obiektów w Gminie.
Radny stwierdził, że dla 8 projektów uchwał wszystkie dostały dofinansowanie na poziomie powyżej
30% kwoty wnioskowanej i powyżej 16% dla jednego projektu, a dofinansowanie dla starego kasyna w
Biedrusku wyniosło mniej niż 5%. Radny stwierdził, że jest to zbyt mała stawka.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że być może w budżecie jest
przeznaczona kwota 200 tys. zł na zabytki i gdyby dodać większą dotację na stare kasyno, to inni by nie
dostali dotacji.
Radny M. Przybylski spytał, ile w poprzednim roku przekazano dotacji.
Radny G. Słowiński odpowiedział, że była to kwota 80 tys. zł.
Komisja dyskutowała nad rozwiązaniem sprawy.
Ad.6
Komisja dyskutowała nad zabytkowym kasynem na terenie Biedruska oraz nad uchwałą w sprawie
Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2018-2027. Komisja znalazła błąd w oznaczeniu tabel, w
których brakowało jednostek.
Komisja dyskutowała nad uchwałą porządkową oświatową.
Radny G. Słowiński poinformował, że jest to ostatnia uchwała porządkowa mówiąca o przejściu SP nr
2 w Suchym Lesie z gimnazjum na szkołę podstawową. Radny podkreślił, że Rada dostanie poprawione
dokumenty w tej kwestii, gdyż są przenoszone 3 oddziały. Radny podkreślił, że mieszkańcy mają
problem z przeniesieniem uczniów z klas z SP1 pomimo prawidłowej przynależności do obwodu
szkolnego SP2. Radny podkreślił, że na wniosek rodziców dyrektor i Wójt wydali odmowę. Radny
poruszył również kwestię autobusu dowożącego dzieci z klas III do szkoły w Suchym Lesie, który
zawozi je pod SP1, a uczniowie mają zajęcia w oddziale na ulicy Konwaliowej. Ponadto Radny G.
Słowiński polecił członkom Komisji zapoznanie się z raportem z Komisji Oświaty z dnia 12 lutego 2019
r. odnośnie funkcjonowania SP1.
Ad.7
Komisja przystąpiła do głosowania nad protokołem KB,FiRG z dnia 14 lutego 2019 r.
- jednogłośnie 6 głosów za.

Ad.8
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji J. Pągowska zakończyła
posiedzenie.
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