Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 10.05.2017 roku.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2016 rok – pytania do
Skarbnika i Wójta Gminy Suchy Las.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Powitał
członków Komisji i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia – 5 członków
komisji obecnych.
Ad. 4.
Przewodniczący KR – jak Pani ocenia ten budżet, biorąc pod uwagę swoje wieloletnie
doświadczenie.
Skarbnik M. Wojtaszewska – uważam, że dochody wykonane zostały w bardzo dobrym % od osób
fizycznych i prawnych. Pozostałe również, opłata adiacencka, opłata śmieciowa – wysokie
wykonanie i dobra ściągalność w zaległościach. Spadły dochody ze zwrotu podatku vat – przepisy
są niekorzystne dla gmin i szkół. Martwi niewykonany dochód ze sprzedaży majątku, działki nie
znajdują swoich nabywców. Rozwijamy się i nowe inwestycje powodują wzrost wydatków.
Zsynchronizowanie oczekiwań z Urzędem Marszałkowskim nie zawsze idzie w parze. Nie
wszystko udaje się zrealizować ze środków i budżetu unijnego.
Radny J. Ankiewicz – ja zająłem się dochodami. Najmniejsze wykonanie miała gospodarka
mieszkaniowa: 28%. Nie sprzedaliśmy terenów w rejonie ul. Sprzecznej. Również świetlice wiejskie
nie przyniosły oczekiwanych dochodów.
Skarbnik M. Wojtaszewska – co do świetlic, to mieliśmy mniej osób chętnych do korzystania, niż
zakładał referat. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – jest to opłata ze
składowiska, a część kwater zostało wyłączonych ze względu na zmianę przepisów. Referat nie
poinformował, że wpływy będą mniejsze.
dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego w dwóch podejściach konkursowych zakończył się niepowodzeniem.
Radny A. Ankiewicz – opłata planistyczna to 192,35 zł?
Skarbnik M. Wojtaszewska – tak. Dział dotyczący straży gminnej – 159,71% wynika z tego, że nie
były planowane mandaty z przekroczenia prędkości. Trudno to oszacować. Wyższe wykonanie, to
wynik wpływu w różnych miesiącach. Wystawionych zostało 158 mandatów karnych (80 wpłat, to
postępowanie egzekucyjne, 78 dobrowolne).

Radny A. Ankiewicz – na Komisji Rewizyjnej w wolnych głosach i wnioskach rozmawialiśmy o
mpzp Sprzeczna/Obornicka.
Radny M. Przybylski – ja zajmowałem się wydatkami. Wydatki inwestycyjne na 10 mln złotych
stanowiły 68% zaplanowanych. Moim zdaniem, niewiedza co do niepewnej opłaty poligonowej dla tego Wójt przekładał postępowania przetargowe na II połowę roku. II powód, to siły kadrowe
referatu BI, którymi nie są w stanie podołać ilości obowiązków. Przykład tarasu i braku barierek w
Złotnikach. Od roku nie można wykonać tego zadania. Jest to drobna sprawa, z której urosnąć
może urosnąć poważny problem. Jakie są bezpieczne granice deficytu budżetowego dla naszej
gminy?
Skarbnik M. Wojtaszewska – nie odpowiem teraz na to pytanie. Należałoby przeanalizować
ostatnie 3 lata. Zadłużenie spadło na koniec poprzedniego roku do ok. 40 % według starych
przepisów. Należy zastanowić się nad realnością dochodów.
Radny M. Przybylski – 75022 – komisja rewizyjna (wynagrodzenie ekspertów przy kontrolach).
Skarbnik M. Wojtaszewska – temat ten prowadziła Pani Sekretarz. Informacje o wykonaniu
otrzymałam z biura rady.
Radny M. Przybylski – 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego: ponad 496 tyś zł.
Na co te pieniądze są przeznaczone? Czy firmy przedstawiają sprawozdanie ze swoich działań?
Wójt G. Wojtera – wystawiana jest faktura za usługę. Główne działania promocyjne polegają na
utrzymaniu konkurencyjnej pozycji na rynku. 5 lat temu Poznań obniżył podatek od środków
transportowych tak samo jak my do minimum. Pojawiło się realne zagrożenie odpływu firm z
naszego rynku. Umowy zawieramy z firmami, które rejestrują na naszym terenie nowe środki
transportowe – my zajmujemy przestrzeń w tych firmach na reklamę naszej gminy. Od ilości
środków transportowych zarejestrowanych na terenie gminy zależy wartość faktury. Przykład:
BZWBK Leasing np. 400 ciągników i naczep wynosi 20 tyś zł na owijki z logo. Umieszczamy w
siedzibach firm logo naszej gminy. Chcemy równolegle zająć się tzw. drobnicą – rejestrowanie 10
aut. Uczestniczymy w konferencjach. Ja byłem w Kielcach i Warszawie, prezes Malendowski w
Poznaniu i Wrocławiu. Połączenie: inkubator przedsiębiorczości – Larg Office – firmy
rejestrowane są pod adresem spółki. Nasz przedsiębiorca płaci 49 zł za 1 rok. Mamy ok. 100
podmiotów, 35 spółek prawa handlowego. Mamy pracownika wynajętego w starostwie
powiatowym, który w ciągu 1 dnia rejestruje pojazd.
Radny M. Przybylski – prosimy ująć znaczące wydatki i pogrupować, żebyśmy wiedzieli na co
pieniądze są przeznaczane. Pomoże to radnym podjąć decyzję w bieżącym finansowaniu.
Skarbnik M. Wojtaszewska – dopłaty w spółkach prawa handlowego. Jest to dopłata zwrotna dla
GCI. Jest to forma pożyczki, którą spółka zwróci w 2018 roku.
Rany M. Przybylski – akcja antyreklamowa. Nie wykonano zadania, dlaczego? Widzimy, że robi się
porządek, nawet w przestrzeni prywatnej.
Wójt G. Wojtera – wystąpię z propozycją stworzenia pełnej inwentaryzacji w formie cyfrowego
katalogu. Warto te środki wykorzystać na profesjonalne działanie, zamiast na ulotki.
Radny M. Przybylski – działanie 8.3. Co za projekt?

Skarbnik M. Wojtaszewska – Jest to podłączenie osób do sieci światłowodowej – przeciw
wykluczeniu cyfrowemu. Mamy w tym projekcie 35 osób. Mieliśmy kontrolę tego projektu w roku
ubiegłym. Beneficjentem jest nasza gmina. Dział 75495 monitoring na Łysym Młynie – pani Aurelia
Szczęsna wyjaśniła, że był brak możliwości technicznych podłączenia kamery. To zadanie wymaga
przeprojektowania. Zadanie w tym samym dziale: monitoring gminy – zostało wykonane przy
boisku na ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie.
80113 – dowożenie uczniów do szkół – podane kwoty dotyczą 24 dzieci niepełnosprawnych,
mamy 8 umów podpisanych z rodzicami na dowożenie.
Karta Dużej Rodziny – nie wykonano, ponieważ wprowadzono nowy wzór karty i płatność była w
styczniu 2017 roku.
Profilaktyka zdrowotna. W ramach białych sobót – cześć zadań została zrealizowana bez
wynagrodzenia i przy współudziale starostwa, co pomniejszyło koszty poniesione przez gminę.
Radny M. Przybylski – czy uruchomienie autobusu dodatkowego mieściłoby się w zapisie o
dowożeniu uczniów do szkół?
Wójt G. Wojtera – jest taka możliwość. Klasa IV i V z Golęczewa ze względu na ul. Obornicką.
Wahadło Golęczewo – Chludowo, czy Złotkowo – Suchy Las. Byłby to ogólnodostępny autobus
dla uczniów. Jest to rzecz do zrealizowania. Oddzielne kursy szkolne.
Radny W. Majewski – 68,04% budżetu wykonano, nie wykorzystano 12 mln zł, nie wykonano 30
zadań. Nadal wiele zadań nie jest wykonanych z roku 2015. Z Panią Aurelią szczegółowo
omawialiśmy wiele inwestycji. Skąd bierze się to niskie wykonanie? Dla mnie nie jest argumentem
opłata poligonowa. Powodem jest zbyt mały stan osobowy i fachowy pracowników referatu BI.
Wójt G. Wojtera – stan osobowy w porównaniu z innymi urzędami jeśli chodzi o ilość zadań i
środków jest skromny. Stan ten jest rekompensowany kwalifikacjami pracowników. W
najbliższym czasie odejdzie Pani Mill. Duże znaczenie ma tu również kwestia powierzchni
biurowej.
Radny M. Przybylski – ZGK nabył nieruchomość z prawem pierwokupu. Jest tam sporo
przestrzeni biurowo-magazynowej. Czy referatu komunalnego i BI tam nie byłoby warto
przenieść? Może informatycy w końcu wyszliby z pomieszczeń piwnicznych.
Wójt G. Wojtera – idea jest słuszna. My widzimy te potrzeby. Już poczyniliśmy kroki w stronę
zmian lokalowych. Chcemy poszerzyć komfort pracy. Wyznaczyłem Pani Aurelii umowy i
przetargi, które mają być wstrzymane. W 2013 roku, gdy Poznań obniżył podatki – nie
wstrzymałem inwestycji. Gdybym je wstrzymał, do sytuacji by nie doszło. Musiałbym do Państwa
wystąpić o skredytowanie tych zadań. Był to najbardziej poważny czynnik na niewykonanie.
Radny W. Majewski – można było zrobić inaczej. Należało sobie przygotować zadania, a BI
przystąpiłoby do ich realizacji na hasło: robimy.
Wójt G. Wojtera – mówi Pan o modelu idealnym, żeby podać tylko sygnał o realizacji już
przygotowanych inwestycji. To nie tylko kwestia kolejności, ale również realizacji. Bez Państwa
decyzji na kredytowanie, musiałbym zadania wykreślić. Przy umowie musi być pełne
finansowanie. I kwartał jest najtrudniejszy w płatności.
Przewodniczący KR – narasta niebezpieczeństwo, że inwestycje są realizowane po 3 latach od
wpisania ich do budżetu. BI nie realizuje poprzednich, a dopisuje nowe. Nie może wykonać
nowych, bo ma duże zaległości. Uznaliśmy jakiś czas temu skargę za zasadną, bo zabrakło
informacji wychodzącej z referatu BI. Pretensje mieszkańców, co do braku informacji, są

uzasadnione. Rozumiem, że nie ma na to czasu, ale jest biuro, które może się tym zająć.
Zaczęliśmy składać interpelacje, bo inaczej nie mogliśmy się doczekać odpowiedzi. Nowy rok
powinien być „zerowy”.
Wójt G. Wojtera – system zadaniowy były idealnym rozwiązaniem. Nie ma lepszego jak zadanie z
terminem jego wykonania. Informacja jest prawem każdego mieszkańca. Będziemy zmieniać
skład osobowy referatu BI. Referat promocji nie będzie udzielać tych informacji. Politykę
informacji należy stale polepszać. Dobry byłby comiesięczny raport z wykonania planu
zadaniowego.
Przewodniczący KR – referat promocji przygotowuje informację i przekazuje na zewnątrz.
Informacja udostępniana jest raz, a nie kilkanaście, jak ma to miejsce wtedy, gdy każdy dzwoni i
pyta.
Wójt G. Wojtera – osoby z BI będą bezpośrednio to robić z poziomu referatu. Tu wystarczą suche
fakty, konkrety. Chce się z Panem zgodzić, że to powinno się poprawić. Często te opóźnienia
wynikają stąd, że wciąż odzywają się poprzednie zadania. Dwuletni okres na inwestycję drogową,
to standard. Recepta? Zerowy rok? To byłaby recepta na złapanie gruntu.
Radny M. Przybylski – należałoby dołożyć więcej staranności do sposobu przygotowania
inwestycji jeszcze przed przetargiem. Przykład: nie wszystkie grunty pod drogę są wykupywane i
potem pojawiają się problemy z realizacją. Nadzór przetargowy również powinien być
dokładniejszy. Konieczność raportowania, co zwiększy efektywność. Należy polepszyć warunki
pracy osobom w BI, a każdy będzie spokojniej pracował.
Wójt G. Wojtera – mamy podobne spojrzenie na sprawę. Cały czas bronimy się przez magiczną
liczbą 100 pracowników, co wymusiłoby stworzenie stanowiska BHP-owca. Jednak nie jest to
główny powód. Większym problemem była powierzchnia do pracy.
Radny M. Przybylski – Suchy las ul. Malinowa/Aroniowa – miejsca postojowe. Inwestycja jest
zakończona, ale nie przyniosła oczekiwanego efektu. Gmina nie jest od tego by budować parkingi.
Pojawiły się głosy, że zabrano miejsca parkingowe. To nie były miejsca parkingowe, tylko dzikie
postoje. Teren od pepsi jest kupiony i tam będzie miejsce do parkowania. W większości osiedla
mieszkania są wynajmowane przez mieszkańców miasta.
Przewodniczący KR – skarga na Wójta skierowana prze OSP Suchy Las.
Wójt G. Wojtera – uważam, że jest to konflikt, który wyrósł na podłożu ambicji. Racje w tym
sporze przyznaję zarządowi gminnemu. Poprosiłem Andrzeja Karpowicza o merytoryczne
przewodnictwo w sprawie. Stanowisko komendanta powiatowego i wojewódzkiego jest dla mnie
ostateczne, a do Pana Karpowiczowa mam całkowite zaufanie. Uważam, że nie popełniłem
żadnego błędu.
Radny M. Przybylski – eskalacja postawy roszczeniowej występuje po stronie OSP. Popadanie w
konflikt z przełożonym, gdy jest się w służbie jest sytuacją wyjątkową. Chodzi o szerszy kontekst
tej sprawy. Wychodzą ze struktur, potem wracają. Przecież to nie 15-latki, tylko dorośli ludzie.
Wójt G. Wojtera – straż jest ważnym elementem na mapie społecznej gminy. Wszystkie nasze
straże są na wysokim poziomie. Wszyscy zazdroszczą im bazy i sprzętu. Przyznam, że tego
rodzaju postawa, która zaistniała w ostatnim czasie nie jest miła. Nie będę udawał, że nic się nie
stało.

Radny J. Ankiewicz – szkoda by było, żeby przez tę sytuację Pan Andrzej Karpowicz stracił zapał
do pracy.
Przewodniczący KR – co z referatem promocji? Pan Andrzejewski odmówił podpisania protokołu
pokontrolnego. Choć mógł wnosić uwagi, żadnej nie wniósł.
Wójt G. Wojtera – nie znam przyczyn. Proszę umieścić adnotacje o odmowie. Jeśli zalecenia
pokontrolne nie zostaną wykonane, wtedy ja wyciągnę wnioski.
Radny J. Ankiewicz – na bazie niewykonania dochodów – mamy prośbę o mpzp rejonu ulicy
Sprzecznej w Suchym Lesie z projektem układu komunikacyjnego.
Wójt g. Wojtera – dobrze byłoby sprzedać ten teren w całości, a mpzp zrobić dla całego obszaru
od ul. Sprzecznej do rowu (granicy z Poznaniem).
Radny M. Przybylski – nie możemy bagatelizować wpływu z PIT i podatku od nieruchomości.
Wójt G. Wojtera – omawiana jest koncepcja ronda najazdowa przed wiaduktem w osi ulicy
Obornickiej.
Przewodniczący KR – proszę o przedstawienie modelu finansowania szkoły przy ul. Konwaliowej.
Wójt G. Wojtera – w tym tygodniu będę maiał to przygotowane.
Ad. 5 - 7.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała
Justyna Krawczyk

