Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las, z dnia 10.05.2018 r., godz. 8:00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołów KR z dnia 01.03.18. oraz 18.04.18.
6. Kontrola wykonania budżetu za rok 2017 (zadania niezrealizowane).
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.
Ad. 1-4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji w dniu
10.05.2018 r. o godz. 8:00, witając członków Komisji oraz zgromadzone osoby. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności - 5
członków komisji obecnych. Komisja jednogłośnie, pięcioma głosami za, przyjęła porządek
posiedzenia.

Ad. 6.
Przewodniczący KR G. Łukszo przekazał głos Radnemu W. Majewskiemu w celu omówienia
zadań budżetowych, które nie zostały zrealizowane w roku 2017. Radny W. Majewski
przystąpił do odczytywania poszczególnych zadań, prosząc jednocześnie kierownika referatu
Budowlano-Inwestycyjnego p. A. Szczęsną i Referatu Komunalnego p. J. Radomską o
wyjaśnienia.
Zadania niezrealizowane (-) :
1. BI/2015/0004 - Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem
ścieżki pieszo-rowerowej do Złotnik Wsi – dokumentacja projektowa została zakończona.
Brakowało jedynie zgody Uniwersytetu Przyrodniczego i stąd niemożliwość wystąpienia o
warunki zabudowy i zakończenia zadania. Rozmowy są prowadzone z nową osobą przez
Wydział Gruntów. Radny M. Przybylski zaznaczył, że inwestycja jest nieduża, ale społecznie
oczekiwana. Jest budowane przedszkole, a nie ma bezpośredniego przejścia łączącego
Złotniki-Wieś i Złotniki-Osiedle.
2. BI/WPF/2015/0004 - Biedrusko - budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do
ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna – sprawy formalne przedłużyły się w czasie, gmina czekała
ponad rok na decyzję środowiskową. Teraz procedowana jest decyzja o lokalizacji celu
publicznego i dopiero po jej uzyskaniu będzie można złożyć wniosek o warunki zabudowy.

Przetarg został ponownie ogłoszony, ale zabrakło oferentów. Decyzja o lokalizacji celu
publicznego powinna zostać wydana na początku czerwca.
3. BI/WPF/0003 - Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi
komunikacyjne – dokonano zmiany dokumentacji w związku z ul. Różaną. Gmina czeka na
projekt poddziału i wtedy nastąpi realizacja II etapu. Zakończenie planowane jest zgodnie z
zapisem w WPF na 2019 r.
4. BI/WPF/2014/0001 - Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa,
Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana – została podpisana umowa na wykonanie ul.
Tulipanowej – wykonanie do września br. Ulica Wrzosowa nie będzie wykonana ze względu
na brak mieszkańców. Radny M. Przybylski zaznaczył, że odcinek ul. Wrzosowej na długości
ok. 40 metrów od ulicy Bluszczowej - był budowany przez rok. Radny przybliżył historię
jednego z mieszkańców tej ulicy, który kilkukrotnie we własnym zakresie, chcąc dojechać do
swojej posesji remontował drogę na swój koszt, a która później ze względu na różne
inwestycje gminne była kilkakrotnie niszczona. Mieszkaniec uzgodnił z referatem BI, że
gmina, po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej utwardzi ten 40-metrowy odcinek, co
zapewni mieszkańcom tej posesji dojazd. Gmina jednak wycofała się z danej obietnicy ze
względu na rzekomy brak pieniędzy na to zadanie. Mieszkaniec ten został oszukany,
ponieważ właściwe środki zostały w budżecie zabezpieczone. Radny zapytał, dlaczego zatem
gmina wycofała się z obietnicy i na co zostały wydane środki w kwocie 500.000 zł. Pani A.
Szczęsna odpowiedziała, że z 500 tys. zł zaplanowanych na zadanie, wykonanie ul.
Tulipanowej wyniosło 200 tys. zł. Radny M. Przybylski poprosił o przygotowanie dokładnej
informacji, na co zostało przekazane pozostałe 300 tys. zł skoro w zakresie tego zadania nic
więcej nie planuje się już zrobić.
5. BI/WPF/2015/0003- Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła,
Działkowa, Żukowa, Cicha – została zawarta umowa na realizację I etapu. W przyszłym
tygodniu rozpoczną się prace budowlane. W przygotowaniu jest ul. Kalinowa i Prosta i w maju
zostanie dokumentacja przekazana do Zamówień Publicznych. Czas realizacji to czerwiec
2019 r.
6. BI/WPF/2015/0002 - Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego,
Pawłowicza, Dworcowa - w ramach budowy węzła przesiadkowego wykonano kanalizację
sanitarną. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na budowę ul. Kochanowskiego.
Czas został wydłużony ze względu na niezbędne pozwolenia. Wkrótce będzie złożona
dokumentacja do ZRID. W maju zostanie ogłoszony przetarg na ul. Kochanowskiego.
7. RK/2015/0010 - Golczewo - Modernizacja obiektu sportowego (oświetlenie, siedziska) –
siedziska i piłkochwyty zostały wykonane za kwotę 120 tys. zł. Pozostało 80 tys. zł. Niestety

projekt oświetlenia został wyceniony na 180 tys. zł. W związku z tym zrezygnowano z
oświetlenia i wybudowano za pozostałą kwotę boisko do koszykówki.
8. BI/2016/CH/0015 - Chludowo - budowa kanalizacji w ul. Słonecznej – projekt został
wykonany i jest pozwolenie na budowę. Nie było środków na realizację w budżecie. Gmina
starała się, by Aquanet zrealizował tę inwestycję. Dwa etapy zostaną wykonane przez
Aquanet i jeżeli zostaną środki, to również to zadanie zostanie zrealizowane.
9. BI/WPF/2009/66 - Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo – w ramach zadania są
ujęte brakujące ulice – Cedrowa, Rzepakowa, Oliwkowa. Prace projektowe są na ukończeniu.
Na przełomie maja/czerwca zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Środki są
zagwarantowane.
10. BI/2015/0065 - Budowa ulic w Biedrusku - I etap – trwa etap projektowy. Gmina czeka na
decyzję środowiskową. Pojawił się problem z uzgodnieniem geometrii. Zadanie zostanie
rozdzielone, by ukończyć ul. Rubinową. Na resztę ulic zostanie złożony wniosek do ministra
o odstępstwo. Przewodniczący komisji poprosił o szczegółowe wyjaśnienia oraz przedstawienie
dokumentacji w tym zakresie i przekazanie przez Biuro Rady.
11. BI/2016/CH/0006 - Chludowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej - zadanie jest
w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest na lipiec 2018.
12. BI/WPF/2016/OG/0019 - Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej wraz z pl. Sokoła –
przetarg, który był ogłoszony w 2017 r. nie został rozstrzygnięty. Są środki na wykonanie ul.
Kukułczej. Dokumenty do przetargu są w trakcie przygotowania. Nastąpiła aktualizacja
kosztorysu. W maju dokumenty zostaną przekazane do ZP. Realizacja planowana jest w
bieżącym roku.
13. BI/2016/SL/0009 - Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka/Nektarowa – jest
złożony wniosek o pozwolenie na budowę. W maju dokumenty zostaną przekazane do ZP.
14. BI/WPF/2016/SL/0007 - Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego – przetarg został ogłoszony,
otwarcie ofert 14 maja br.
15. BI/2016/0025 - Złotniki Wieś - sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości –
dokumentacja projektowa jest gotowa. Są zagwarantowane środki. Konieczne jest
wybudowanie chodnika do przejścia przez ulicę. Wójt dodał, że przejście miało być zrobione
ze względu na przedszkole, a skoro podjęto decyzję o likwidacji przedszkola, to wpłynęło to
na zmianę koncepcji przejścia i czas realizacji. Przewodniczący komisji zaznaczył, że
głównym zadaniem było spowolnienie ruchu w Złotnikach-Wsi. Przewodniczący dodał, że
dyskusja w tym temacie trwa już 3 lata. W międzyczasie zaproponował gminie firmę, która

zobowiązała się do wykonania tego zadania za 70 tys. zł. Niestety gmina z tej propozycji nie
skorzystała. Przewodniczący zwrócił się do Wójta z prośbą, aby nie powoływał się na
przedszkole w tej dyskusji, ponieważ jest to stratą czasu dla wszystkich obecnych na
posiedzeniu. Wójt opuścił posiedzenie komisji.
16. BI/2016/0027 - Suchy Las - budowa ul. Lipowej – zadanie jest w trakcie projektowania.
Właściciel blokował wejście na teren działki i nie było możliwości wykonania pomiarów.
17. BI/2016/0028 - Suchy Las - budowa ul. Krętej – zadanie jest na etapie prac projektowych –
procedura ZRID i projekty podziału.
18. BI/2017/0015 - Suchy Las - budowa chodnika ul. Krańcowa – projekt został wykonany.
Brakuje środków na realizację. Wniosek był składany, jednak nie znalazł się w budżecie.
19. BI/2017/0024 - Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7 – zadanie jest
na etapie rozmów z inwestorem w kwestii odprowadzania wód deszczowych.
20. BI/WPF/2013/0001 - Przebudowa ul. Nektarowej Suchym Lesie – inwestycja zakończona.
21. BI/WPF/2015/0007 - Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z
węzłami w m. Złotniki – wykonano projekt na modernizację budynku dworca. Gmina stara się
pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania.
22. BI/WPF/2016/0002 - Suchy Las - budowa ul. Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi –
zadanie jest w trakcie realizacji, prowadzone są prace projektowe. Od lipca rozpoczną się
prace budowlane w systemie zaprojektuj-wybuduj.
23. BI/WPF/2017/0005 - Biedrusko - budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych –
przetarg został ogłoszony. Zadanie będzie etapowane. Realizacja do końca 2018 r.
24. RK/2016/0022 - Osiedle Grzybowe - budowa szykan i zmiana organizacji ruchu – przetarg
zostanie ogłoszony w maju.
25. OG/2016/POWER/M - Urząd otwarty na współpracę przedsiębiorcami – koordynacją
zadania zajmują się Zamówienia Publiczne. Zadanie jest na finiszu. Szkolenia zostały
przeprowadzone, gotowe są formularze. Kwestie finansowe leżą również po stronie ZP.
26. OG/WPF/2017/0001 - Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Suchy Las - zakupiono
nowy program finansowo - księgowy. Następuje sukcesywna wymiana sprzętu. Zadanie
zostanie zrealizowane do końca roku.

27. ZL/2017/GRZYBOWE/1 - Os. Grzybowe - monitoring na osiedlu - 2 szt. – zabrakło środków
na wykonanie zadania w całości - dotyczy to całego projektu monitoringu gminnego. Pani A.
Szczęsna dodała, że kosztorysy zakupu kamer zostały przekazane radnym. Nie jest pewna,
czy zostały zagwarantowane na ten cel środki w budżecie. Sprawdzi i odpowie.
Przewodniczący komisji zapytał, kto odpowiada za to, aby zadania, które nie zostały
zrealizowane w danym roku, znalazły się w budżecie roku następnego. Przewodniczący
poprosił o przedstawienie szczegółowych informacji w tym zakresie.
28. ZL/2017/SUCHYLAS/3 - Osiedle Suchy Las - monitoring na osiedlu - 2 szt. – ta sama
sytuacja, jak na os. Grzybowym.
29. BI/2016/0023 - Biedrusko - budowa oświetlenia od sklepu DINO do osiedla – inwestycja
wykonana.
30. BI/2016/CH/0018 - Chludowo - budowa oświetlenia ul. Strumykowa – projekt oświetlenia
został wykonany.
31. BI/2016/ZIEL/0021 - Zielątkowo - oświetlenie ul. Daglezjowa – projekt został wykonany w
2017 r., realizacja w roku bieżącym.
32. BI/2016/ZW/0017 - Złotniki - bud. oświetlenia ul. Forsycjowa – p. A. Szczęsna sprawdzi,
czy zadanie zostało wykonane i przekaże informację.
33. BI/2017/0008 - Suchy Las - bud. oświetlenia ul. Alejowa – zadanie zakończone.
34. BI/2017/0007 - Suchy Las - bud. oświetlenia ul. Czarnieckiej – projekt i budowa wykonane.
35. BI/2017/0012 - Suchy Las - projekt oświetlenia ul. Sucholeskiej – oświetlenie zostanie
uwzględnione w trakcie budowy ronda w zadaniu realizowanym przez Powiat.
36. BI/2017/0014 - Suchy Las - bud. oświetlenia ul. Kraterowa – zadanie zakończone. Były
środki tylko na projekt, a nie na wykonanie.
37. BI/2017/0023 - Suchy Las - bud. oświetlenia ul. Zachodnia – zadanie zakończone.
38. BI/2017/0027 - Biedrusko - bud. oświetlenia ul. Jesionowa, Borowikowa, Kurkowa,
Podgrzybkowa, Smardzowa – zadanie zakończone.
39. RK/2017/0044 - Biedrusko - bud. oświetlenia w parku przy ul. Powst. Wlkp. – realizacja
nastąpi w bieżącym roku wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zostało już zlecone.

40. BI/WPF/2017/0002 - Adaptacja historycznego budynku Chludowie – została podpisana
umowa z wykonawcą w systemie zaprojektuj – wybuduj. Realizacja nastąpi w 2019 r.
41. ZL/2017/CHLUDOWO/3 - Chludowo - partycypacja w remoncie budynku dawnego baru –
jak wyżej.
42. BI/WPF/2016/0008 - Suchy Las - bud. ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej – trwają
prace projektowe, które będą skoordynowane z wykonaniem przejścia przez tory kolejowe.
Przejście będzie wykonane wraz z sygnalizacją świetlną.
43. RK/2017/0026 - Biedrusko - przeniesienie I rozbudowa pl. zabaw na os. Natura w
Biedrusku – środki na realizację zostały przesunięte na 2018 r. Gmina otrzyma działkę od
developera. Realizacja powinna nastąpić w bieżącym roku. W roku 2017 developer nie był
gotowy przekazać tej działki, stąd przesunięcie terminu realizacji.
44. RK/2017/0037 - Biedrusko - bud. pl. zabaw na os. Jesionowym – brak możliwości
wykonania tego zadania na wyznaczonej działce. Lokalizacja nie została zaakceptowana
przez radną A. Targońską. Wymagałaby wycinki ok. 150 drzew. Teren nie sprzyja budowie
placu zabaw i nie jest bezpiecznym miejscem. Plac powstanie na działce Akropolu. Gmina
musi jednak czekać do momentu określenia miejsca budowy zbiornika retencyjnego.
Dopiero wtedy można zacząć realizować zadanie. Lokalizacja nie została zaakceptowana
przez radną A. Targońską. Wymagałaby wycinki ok. 150 drzew.
45. BI/WPF/2017/0004 - Budowa ścieżki rowerowej Radojewo - Biedrusko -II etap – zadanie
jest w trakcie realizacji. Opóźnienie wynika z wycinki drzew prowadzonej przez nadleśnictwo.
Rozpoczęcia realizacji zadania zostało przesunięte o dwa miesiące – z września na koniec
listopada. Koniec zadania zaplanowany jest na czerwic.
46. BI/WPF/SL/0015 - Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska – zadanie
zakończone.
47. BI/2017/0004 - Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej – środki w budżecie były
przeznaczone na wykonanie prac projektowych. Niestety wystarczyło tylko na projekt ul.
Brzask. Na ul. Rumiankową był złożony wniosek, który nie znalazł się w budżecie.
48. BI/2017/0009 - Os. Grzybowe - budowa ul. Plac Sokoła – zadanie zostało połączone z
budową ul. Kukułczej. W tym roku środki obejmują tylko wykonanie ul. Kukułczej.
49. BI/2017/0025 - Biedrusko - budowa ulic na pl. Jesionowym – zabezpieczone w budżecie
środki okazały się niewystarczające. Został złożony wniosek do budżetu na wykonanie tego
zadania. Po stronie developera jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Po stronie

gminy – budowa dróg i odwodnienia. Zabrakło ok. 50 tys. zł. Wniosek został złożony
ponownie na sesję majową.
50. BI/ 2017/WPF/0005 - Suchy Las - budowa ronda przy ul. Rolnej i Bogusławskiego –
propozycja z Powiatu, by wspólnie wybudować rondo, ale na skrzyżowaniu ulic
Alejowa/Bogusławskiego. Powiat sugeruje wykonanie koncepcji obydwu rond. Koncepcje
wykażą, które rondo jest bardziej zasadne. Radny J. Ankiewicz stwierdził, że nie jest to dobry
pomysł. Powiat „wymyśla” zadania, a gmina ma je realizować. Nie powinno być takiej
sytuacji, że my wykonujemy koncepcję, a Powiat dokonuje wyboru.
51. BI/WPF/2017/0006 - Suchy Las. Budowa ulic w rejonie Mokrej, Wodnej, Deszczowej,
Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej – jest przetarg na budowę dróg i kanalizację
deszczową. Na przełomie maja/czerwca w Aquanecie będzie przetarg na kanalizację
sanitarną.
52. BI/WPF/2017/0007 - Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z
węzłami przesiadkowymi (Golęczewo, Chludowo) – przetarg zakończony, umowa została
podpisana.
53. BI/WPF/2017/0004 - Budowa Systemu Monitoringu Gminnego – po przetargu
zrealizowano część zadania. W czerwcu br. zostanie ogłoszony kolejny przetarg na
wykonanie pozostałych 8 kamer.
54. BI/2017/0003 - Suchy Las budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej – zadnie było
powiązane z wykonaniem skrzyżowania Obornicka/Nektarowa. Nie będzie budowy
skrzyżowania i nie będzie również realizacji tego zadania.
55. BI/2017/0022 - Biedrusko - budowa przystani na rzece Warcie - brakuje zgody
nadleśnictwa na dysponowanie nieruchomością, stąd brak możliwości realizacji zadania.
Radny W. Majewski ponownie zapytał o to, jak technicznie wygląda przekazywanie
niezrealizowanych zadań w danym roku do budżetu roku następnego i kto powinien to
zadbać ?
Pani A. Szczęsna odpowiedziała, że pracownicy wnioskują o realizację zadania w kolejnym
budżecie.
Radny W. Majewski w imieniu Komisji złożył wniosek o przedstawienie wszystkich
niezrealizowanych zadań w obecnej kadencji, które nie znalazły się w kolejnych budżetach.
Pani A. Szczęsna potwierdziła przyjęcie w/w wniosku.
Ad. 5.
Następnie Komisja przyjęła protokoły z dwóch posiedzeń:

- 01.03.18. – 5 za.
- 18.04.18. - 3 głosy za, 2 głosy wstrzymujące.

Ad. 7.
Przewodniczący KR G. Łukszo przypomniał o kolejnym posiedzeniu Komisji w dniu 17 maja
br. o godz. 08.00.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji G. Łukszo
zakończył posiedzenie Komisji o godzinie 10:00.

Sporządziła:
Dorota Majchrzak

Przewodniczący KR:
Grzegorz Łukszo

