Protokół z posiedzenia
Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las, dnia 15.12.2015 r., godz. 15:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 17.12.2015 r.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 15.12.2015 r. o godzinie 15:30 witając jednocześnie gości oraz
członków Komisji. Następnie Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia
na podstawie listy obecności – pięciu członków obecnych podczas obrad (radna M. Salwa
– Haibach i radny W. Korytowski nieobecni).
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącą porządek
posiedzenia.
W pierwszej kolejności Komisja zajęła się opiniowaniem projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przejęcia zadań zarządzania niektórymi publicznymi drogami
powiatowymi.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska odczytała ww. projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem. Projekt uchwały wywołał dyskusję radnych.
Radny P. Tyrka zaznaczył, że projekt uchwały oznacza pozbycie się przez Gminę
obowiązku utrzymywania ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko i chodnika przy
ul. Dworcowej w Chludowie. Radny zaznaczył, że nie ma możliwości utrzymywania
tej ścieżki gdyż nie została ona wybudowana. Radny podkreślił, że pas drogowy obejmuje
jezdnię, chodnik, pobocze, a niekiedy rów.
Radny G. Łukszo stwierdził, że o budowie ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko
mówi się od ok. 10 lat.
Radny P. Tyrka podkreślił, że zasadniczo dyskusja dotyczy kwestii – inwestycji, które
nie istnieją.
W wyniku dyskusji i wątpliwości niektórych radnych Komisja zdecydowała o nie
opiniowaniu tego projektu uchwały i o przedyskutowaniu go w obecności Wójta Gminy
na sesji w dniu 17.12.2015 r.
Następnie Komisja przeszła do omawiania projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic
do kategorii dróg gminnych.
Radni analizowali załączniki mapowe do projektu uchwały, które obrazowały, jakie
odcinki ulic planuje zaliczyć się do kategorii dróg gminnych.
Ponadto, radni dyskutowali nad koniecznością włączania nieurządzonych jeszcze ulic
do kategorii dróg publicznych.
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Radny P. Tyrka stwierdził, że jeżeli te drogi nie staną się gminnymi to ograniczy
się możliwość działań zmierzających do ich docelowego urządzenia, choćby w postaci
utwardzenia.
W wyniku głosowania projekt tej uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję.
W ramach punktu dotyczącego spraw bieżących radny G. Rewers podniósł kwestię
budowy kopalni odkrywkowej w rejonie Poznania, o której informowały media.
Radny K. Pilas odniósł się do problemu degradacji środowiska w związku z kopalniami
odkrywkowymi, które miał okazję oglądać w rejonie konińskim.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na nowy harmonogram odbioru odpadów przez
ZGK i stwierdziła, że mieszkańcy mają wiele pytań w tej kwestii.
Radny G. Łukszo pytał dlaczego Gmina nie zorganizowała postępowania przetargowego
na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że uzyskała informację od M. Bulińskiego
– Zastępcy Wójta, że zdecydowano się na formę in house, aby wykonywała to zadanie spółka
komunalna ZGK.
Radny K. Pilas mówiąc o ZGK podkreślił, że nie warto niszczyć czegoś co jest
sprawdzone i dobre, spór o 1,00 zł wysokości stawki jest nieuzasadniony.
Radny P. Tyrka podkreślił, że jest bardzo zadowolony z usług ZGK, choćby w zakresie
obsługi imprez plenerowych na terenie gminy.
Radny G. Łukszo zaznaczył, że jego zdaniem powinien zostać zorganizowany przetarg.
Radny P. Tyrka stwierdził, że nie ma pewności, że wykonawca wyłoniony w przetargu
świadczyłby usługi na wyższym poziomie niż ZGK, albo czy zapewniłby odpowiednie kosze
na śmieci.
Radny G. Łukszo podkreślił, że wszystkie wymagania można zapisać w SIWZ. Według
radnego brak organizacji przetargu może być niezgodny z prawem.
Radny P. Tyrka zaznaczył, że Gmina może zlecać w trybie bezprzetargowym
wykonywanie usług spółce komunalnej, której Gmina jest 100% właścicielem.
Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że uzyskała informację od M. Bulińskiego,
że możliwość zlecenia zadań spółce komunalnej w trybie in house wynika z dyrektywy
europejskiej, która nie jest jeszcze całkowicie implementowana do prawa polskiego.
Radny K. Pilas podkreślił, że należy chronić spółkę komunalną, która została powołana
przez Gminę i wiele zadań wykonuje bardzo dobrze. Jeżeli pewne zadania są wykonywane
niewłaściwie to należy to zgłaszać do ZGK i starać się to poprawić. Nie ma gwarancji,
że nowy operator śmieciowy byłby lepszy. Bardzo ważnym aspektem jest także fakt, że ZGK
zatrudnia ok. 20 – 30 osób z terenu gminy i rezygnacja z usług ZGK oznacza dla tych ludzi
utratę pracy, a o dobre kadry również należy dbać.
Radny P. Tyrka stwierdził, że gospodarka odpadami to podstawowy zakres działania
ZGK. Jeżeli nie byłoby tej spółki to wówczas trzeba będzie zwolnić 20 – 30 osób.
Bez wywozu śmieci ZGK zostanie znacznie osłabiony, a ludzie, którzy pracują tam wiele lat
stracą pracę, a dobrzy pracownicy to również kapitał spółki. Radny wyraził zadowolenie
z działania ZGK w zakresie odśnieżania gminnych dróg, zwłaszcza tam gdzie poruszają się
gminne autobusy.
Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że od listopada 2016 r. ma ruszyć spalarnia śmieci
w Poznaniu i dlatego harmonogram wywozu odpadów jest właśnie do listopada 2016 r.
Radni dyskutowali również w kwestii budowy biokompostowni na wysypisku śmieci
w Suchym Lesie. Zdaniem radnego K. Pilasa biokompostownia nie będzie dalej budowana.
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Przewodnicząca Komisji poruszyła kwestię rocznego planu pracy Komisji na rok 2016 r.
i organizacji wyjazdowych posiedzeń. Przewodnicząca zaproponowała podział zadań w tym
zakresie oraz współorganizowania posiedzeń wyjazdowych przez poszczególnych radnych.
Ustalono m.in., że radny P. Tyrka zorganizuje spotkanie w PSZOK w Chludowie w II
kwartale 2016 r. oraz spotkanie w starym barze w Chludowie. Spotkanie w Chludowie
zostanie zorganizowane w kontakcie z Sołtys Chludowa i radnym Z. Hącią.
Radny K. Pilas zorganizuje spotkanie dotyczące rozwoju terenów rekreacyjnych
w Suchym Lesie – ul. Promienista. Spotkanie na wysypisku śmieci ZZO zostanie
zorganizowane przy pomocy Urzędu Gminy. Radny K. Pilas zobowiązał się zebrać wnioski
od sołtysów i przewodniczących osiedli dotyczące kwestii, jakimi zająć się powinna Komisja
Komunalna i Ochrony Środowiska. Radny G. Łukszo zajmie się tematem funkcjonowania
terenów zieleni w Biedrusku. Radna M. Salwa – Haibach oraz radny G. Rewers zajmą się
działaniami w zakresie promocji zachowań proekologicznych.
Przewodnicząca Komisji odczytała odpowiedź na interpelację, jaką zgłosiła radna
Powiatu Poznańskiego Ewa Kuleczka – Draussowska w sprawie reklam przy ul. Sucholeskiej
w Suchym Lesie.
Radny K. Pilas zaproponował, aby Przewodnicząca Komisji w imieniu Komisji
samodzielnie wystąpiła do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie konkretnych reklam przy
ul. Sucholeskiej. Radny powoływał się na swój przykład, jako Przewodniczącego Komisji
Społecznej i poinformował, że również wystosowywał różnego rodzaju pisma.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska zaznaczyła, że Urząd Gminy także pisał do ZDP
w sprawie tych reklam.
Radny P. Tyrka podkreślił, że jego zdaniem w ostatnich miesiącach poprawiła się jakość
działania służb powiatowych.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji A. Targońska
zamknęła posiedzenie o godzinie 16:30 w dniu 15.12.2015 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska
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