Protokół z posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
z dnia 01.12.2016 r. godz. 16:01
Przewodnicząca Komisji A. Targońska powitała członków i zebranych gości i otworzyła
posiedzenie o godzinie 16: 05. Zatwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności 4/7 członków.
Porządek posiedzenia:
1.
Otwarcie.
2.
Powitanie.
3.
Sprawdzenie prawomocności.
4.
Przyjęcie porządku posiedzenia .
5.
Przyjęcie protokołu.
6.
Plan pracy na rok przyszły.
7.
Uchwała budżetowa.
8.
Wolne głosy i wnioski.
9.
Zamknięcie.
Porządek przyjęto jednogłośnie.
Przewodnicząca A. Targońska zaproponowała zmianę w przedstawionym wcześniej Planie
Pracy KKiOŚ na 2017, polegającą na przeniesieniu posiedzenia związanego z placami zabaw na
wcześniejszy kwartał 2017 roku, zapytała też o uwagi do projektu planu. Radni nie zgłosili uwag.
Głosowanie za przyjęciem planu:
4 głosy za
Plan został przyjęty jednogłośnie.
Opiniowanie uchwały budżetowej w sprawie ochrony środowiska i komunalnych (s. 38
uchwały budżetowej).
Przewodnicząca A. Targońska zapytała o powtarzające się 3 mln zł przeznaczone na
gospodarkę odpadami w zapisie ROŚ/47. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. W.
Orczewski wyjaśnił, iż jest to na finansowanie PSZOK-ów i gospodarkę odpadami. Radny M.
Przybylski zapytał, czy koszty te planowane są przy stawce 17 zł za gospodarowanie odpadami ze
zbiórki selektywnej na osobę. Zastępca wójta M. Buliński odpowiedział, iż są to realne koszty
obliczone przez gminę. Przewodnicząca A. Targońska zapytała jak rozliczane są odpady z koszy.
Pani J. Radomska odpowiedziała, że są to wszystkie kosze K1 podporządkowane pod osobne
zadanie w jej budżecie. Przewodnicząca A. Targońska zapytała, czy mieszkańcy płacą za odpady
zielone w związku z utrzymaniem parków. Pani J. Radomska odpowiedziała, że te koszty są
umieszczone w osobnym budżecie przeznaczonym na parki gminne i publiczne. Radny K. Pilas
zapytał, na czym polegają prace porządkowe w zabytkowym kościele w Chojnicy. Pani J.
Radomska odpowiedziała, że na 1 września sprzątane są samosiejki i śmieci w ruinach. Radny K.
Pilas zapytał o 200 000 zł na zadanie "utrzymanie, wycinka", czy tak musi być? Pani J. Radomska,
poinformowała, że są to wydatki na koszenie wszystkich poboczy. Radny K. Pilas apeluje o korektę
platanów przy ul. Stefańskiego. Przewodnicząca M. Salwa - Haibach zaproponowała wykorzystanie
czterech zbędnych drzew w miejsce platanów. Pani J. Radomska odpowiedziała, iż platany przy
Stefańskiego są pod jurysdykcją Starostwa. Przewodnicząca A. Targońska zaapelowała o powrót do
tematyki budżetu. Radny K. Pilas zapytał o montaż skrzyni dla drzew przy ulicy Szkolnej. Pani J.
Radomska odpowiedziała, iż jest to kontynuacja wniosku sprzed paru lat. Przewodnicząca A.
Targońska zapytała, czy drzewa będą obsypane ziemią? Jeśli tak, uważa, że taki zabieg zagraża
drzewom i należy ten zapis wykreślić. Pani J. Radomska odpowiedziała, że nie szkodzi to drzewom.
Przewodnicząca A. Targońska zawnioskowała o usunięcie zapisu dotyczącego montażu skrzyni dla
drzew przy ulicy Szkolnej.

Głosowanie za przyjęciem wniosku:
4 głosy za
Wniosek został jednogłośnie przyjęty.
Przewodnicząca A. Targońska zaproponowała przekazanie pieniędzy z tego zadania na
pielęgnację, wycinki i korekty koron drzew. Pani J. Radomska odpowiedziała, iż w budżecie ujęte
są wystarczające środki na wspomniane przez Przewodniczącą zadanie.
Przewodnicząca A. Targońska zapytała o możliwość oświetlenia ulicy Jest tam strasznie
ciemno, poza tym powstało skrzyżowanie z również ciemną Perłową. Pani J. Radomska
odpowiedziała, iż nie wiadomo, czy jest to możliwe. Zastępca wójta M. Buliński zaproponował
zacząć od wywiadu z właścicielem lamp na prywatnej posesji. Radny M. Przybylski stwierdził, iż
najlepszą opcją byłoby wydzierżawienie lamp.
W odniesieniu do zadania budżetowego pod nazwą "iluminacje świąteczne wynajem"
Przewodnicząca A. Targońska zapytała, czy nie lepiej byłoby zakupić iluminacje. Pani J. Radomska
odpowiedziała, iż koszty zakupu to 90 000 zł i w tym wypadku są one takie same każdego roku.
Lepszą opcją jest wynajem. Radny G. Łukszo zaproponował wybór nowych miejsc dla zawieszania
iluminacji. Pani J. Radomska odpowiedziała, iż gmina jest otwarta na takie propozycje.
Radny K. Pilas zapytał, co należy rozumieć przez zapisaną w pozycji RK 0042
„konserwację lamp Enea“. Pani J. Radomska odpowiedziała, iż są to lampy Enei. „Jelonek szafka
elektryczna” Pani J. Radomska oznajmiła, iż wniosek miał być już w poprzednim budżecie, ale nie
został w nim ostatecznie uwzględniony, teraz jednak uzyskano zgodę na wykonanie tego zadania.
Radny K. Pilas zapytał o zapis zadania oznaczonego ROŚ/2012/0001 „Założenie na „rowie
złotnickim” tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków
biogennych, zwłaszcza fosforu”. Radny zapytał czy niezrealizowana inwestycja na polach
złotnickich polegająca na oczyszczeniu rowu doprowadzającego wodę do Jeziora Strzeszyńskiego
ma szanse na realizację. Pan W. Orczewski odpowiedział, iż prace są na etapie pozwolenia na
budowę. Kwestią są środki, a inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych. Radny zapytał, czy ta inwestycja nie pokryje się z planowaną w budżecie. Pan W.
Orczewski oznajmił, iż gminie zależy na tym, aby wody płynące w tym cieku były jak najczystsze,
dlatego chce ona zapobiegać dostawaniu się substancji degradujących jakość wody.
Do posiedzenia dołącza radny G. Rewers.
Radny G. Łukszo zapytał o zadanie RK 2017/0016 „Biedrusko - modernizacja oświetlenia
ul. Ogrodowa - wymiana kabli, zmiana obwodu, rozdzielenie” Pani J. Radomska wyjaśniła, iż na
ulicy Ogrodowej jest szafka oświetleniowa, do której podłączone jest oświetlenie czterech ulic.
Gmina chce to rozdzielić, aby w razie awarii nie zgasły latarnie przy czterech sąsiednich ulicach.
Radny M. Przybylski zapytał o pieniądze na miękkie projekty uświadamiania ludzi, czym
należy palić w piecach, a czym nie. Radny uważa, iż jest to kwestia kluczowa, którą należy
kontynuować, gdyż zagrożenia wynikające z palenia opon i tworzyw są zagrożeniem dla atmosfery
większym nawet niż z wysypiska. Radny złożył wniosek, aby tę kwestię uwzględnić w budżecie w
kwocie 10 000 zł. Zastępca wójta oznajmił, iż jest to realizowane, ponadto wojewódzki program
wymiany źródeł ciepła zajmuje się umożliwianiem wymiany pieców węglowych na piece na
ekogroszek z odpowiednim podajnikiem. Przewodnicząca A. Targońska zapytała, czy można
uwzględnić zapis o edukacji przeciwsmogowej. Zastępca wójta M. Buliński odpowiedział, iż można
to wpisać do budżetu jako samodzielne zadanie. Należy dopisać do budżetu kampanię
przeciwsmogową. Źródło finansowania – ”Organizacja święta Peru“. Wprowadzono także nową
pozycję budżetową – „Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki niskiej emisji”: 10 000 zł“.
Głosowanie za przyjęciem wniosku:

5 głosów za
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca A. Targońska stwierdziła, ze należy dopisać pozycję budżetową na
pozostałe działania edukacji ekologicznej. Przegłosowano wniosek o ujęcie zapisu "pozostałe

działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska" 10 000 zł. Jako źródło finansowania
wskazano RK/2017/0013 – „montaż skrzyni“.
Głosowanie za przyjęciem wniosku:

5 osób za
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ochrona kultury i ochrona dziedzictwa narodowego.
Radny K. Pilas oznajmił, iż brakuje mu daleko idącego myślenia; dokumentu, mapy
drogowej pozwalającego na konsekwentne prace nad zabytkami, na przykład w postaci
inwentaryzacji konserwatorskiej. Zastępca wójta M. Buliński przypomniał, iż wiele zabytków jest
na działkach prywatnych, a każdy właściciel ma inną wizję zagospodarowania swojej posesji, po co
więc coś takiego. Radny K. Pilas odpowiedział, iż w celu strategicznego opiekowania się
zabytkami. Radna M. Salwa- Haibach przypomniała, iż wnioski do starostwa i uzyskanie wszelkich
zgód są konieczne do ewentualnego rozpatrzenia wniosku, dlatego jest pewność o zasadności
wydanych pieniędzy.
Zgłoszono wniosek o dofinansowanie remontu pomnika strażaka. Zdaniem Przewodniczącej
A. Targońskiej należy przeklasyfikować tę pozycję budżetową. Zastępca wójta M. Buliński
zobowiązał się do zbadania sprawy.
Radny G. Rewers stwierdził iż nie ma konieczności podnoszenia funduszy na ochronę
zabytków na przyszły rok. Dach kościoła w Chludowie był sytuacją nagłą i nie należy spodziewać
się takich wydatków w przyszłym roku.
Plan wydatków majątkowych (załącznik nr 3)
Transport i łączność.
Radny M. Przybylski zapytał o zapis "Przebudowa ulicy Leśnej, zwiększenie
bezpieczeństwa". Pani J. Radomska oznajmiła, iż jest to inwestycja trwająca od dwóch lat i
opłacana z przyznanych wtedy środków. Na wniosek mieszkańców w projekcie jest też sygnalizacja
świetlna. Przewodnicząca A. Targońska zapytała, czemu progi zostały przebudowane na wyspowe.
Pani J. Radomska oznajmiła, iż dla ułatwienia przejazdu autobusom. Radny M. Przybylski zapytał o
zapis RK 2014/0036 „Budowa urządzeń ograniczających prędkość. Budowa progów przy ulicy
Obornickiej". Radna M. Salwa-Haibach zwróciła uwagę na konieczność stosowania innych
rozwiązań niż progi. Radni przyznali rację. Radny K. Pilas zapytał o przejazd do ulicy Sucholeskiej
przy okazji przebudowy Stefańskiego. Rodzi się idealna szansa dla trasy autobusowej.
Przewodnicząca A. Targońska zapytała o budowę dróg w rejonie ulicy Diamentowej w
Suchym Lesie. Pani J. Radomska odpowiedziała, iż jest to w dalszym ciągu projekt. Część działek
wchodzących w skład drogi ulicy Różanej należy do spadkobierców zmarłego właściciela, gmina
walczy o ich przejęcie.
Zadanie: Suchy Las przebudowa skrzyżowania Obornicka/Młodzieżowa - Przewodnicząca
A. Targońska zapytała, czy można tam dopisać kładkę. Radny K. Pilas zaznaczył, iż kładka się tam
nie zmieści. Kładkę należy umieścić przy Galerii Sucholeskiej. Ponadto spadnie liczba dzieci
jadących do szkoły ze Złotnik.
Proszono o koszty projektu kładki. Projekt kosztować będzie 150 000 zł.
Radna M. Salwa-Haibach zapytała o zadanie „Remont szafki zasilania energetycznego na boisku
sportowym.”, czemu zadanie to nie jest zapisane w dziale kultury fizycznej. Pani J. Radomska
odpowiedziała, iż wnioskowana przebudowa została wliczona do remontów w dziale kultury
fizycznej.
Przewodnicząca A. Targońska zapytała o zadanie Budowa zestawu WiFi. Pani J. Radomska
oznajmiła, iż są to maszty otoczone ławeczkami, przy którym można podłączyć się do WiFi, oraz
podładować telefon, prace są na etapie poszukiwania dogodnych miejsc dla lokalizacji takowych
masztów.

Radna M. Salwa- Haibach oznajmiła, iż na placu Grzybowym konieczna jest wymiana
żarówek na silniejsze.
Radny G. Rewers zapytał o lampy solarne w Złotkowie, brakuje pięciu lamp, aby cały teren
był oświetlony. Zastępca wójta M. Buliński oznajmił, iż jest możliwość na zmianę decyzji na
oświetlenie liniowe ze względu na koszty.
Przewodnicząca A. Targońska zapytała, czy plac zabaw na osiedlu Natura jest gminną
działką? Pani J. Radomska oznajmiła, iż jest to działka firmy Jakś, a gmina ma na nim publiczny
otwarty plac zabaw. Zabawki zostaną przyniesione w nowe miejsce docelowe. Kwestia rozbudowy
opiera się o zmianę układu przęseł ogrodzenia w celu dopasowania się do rzeźby terenu.
Radny G. Łukszo zapytał o 85 000 zł dofinansowania oświetlenia boisk. Pani J. Radomska
odpowiedziała, iż jest to dokończenie inwestycji rozpoczynającej się niedługo. Pani J. Radomska
uważa, iż nie widzi niebezpieczeństwa w związku z uskokiem przy boisku w Biedrusku. Problem
zgłaszany przez radnego jest wyolbrzymiony. Zastępca wójta M. Buliński oznajmił, iż zgłoszono
propozycję spotkania w tej sprawie. Radny K. Pilas zgłosił, że Komisja Społeczna wysunęła
wniosek o zorganizowanie takiego spotkania, po przeprowadzeniu wizji w terenie. Radny G.
Łukszo zgłosił wniosek o wypoziomowanie nawierzchni na korcie tenisowym za kwotę 15 000
złotych. Źródło finansowania: Promocja gospodarcza.
Głosowanie za przyjęciem wniosku:

5 głosów za
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Zadanie „Teren Aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie” - 500 000 zł. Kończy się
przygotowywanie koncepcji zagospodarowania. Zadanie to będzie częściowo finansowane z
budżetu. Przewodnicząca A. Targońska zapytała, czemu gmina nie przejmuje 30 ha tylko 2 ha.
Zastępca wójta M. Buliński wytłumaczył, iż dla całego obszaru 30 ha nie ma czynnego planu
zagospodarowania. Dlatego wójt podjął decyzję wykorzystania części terenu. Radna M. SalwaHaibach zgłosiła swoje rozczarowanie brakiem informacji w kwestii zmian decyzji ze strony wójta.
Radny M. Przybylski zapytał, co z kwotą 400 000 alokowaną z zeszłego roku. Pani Justyna
Radomska oznajmiła, iż nie została ona wydana, była przeznaczona na przygotowanie terenu pod
Geopark. Radny M. Przybylski zauważył, iż teraz ta kwota jest liczona na 2 ha, a była na 30 ha.
Koszt zagospodarowania 1 m² wzrósł astronomicznie. Radna M. Salwa-Haibach przypomniała, że
początkowo mówiło się o milionie złotych koniecznym do przeznaczenia na tę inwestycję na około
30 ha. Przewodnicząca A. Targońska zapytała dlaczego nie zostanie wprowadzona koncepcja na
30ha. Zastępca wójta M. Buliński odpowiedział, iż nie mogłaby zostać zrealizowana. Zdaniem
wójta jest to dobra decyzja, bo pozwala na zdobycie środków w szybkim trybie. Radni chcą wrócić
do poprzedniej koncepcji oferującej 30 ha za 1 mln złotych. Zastępca wójta M. Buliński oznajmił,
iż ANR sprawdza realizowanie inwestycji na całej rozległości terenu. Przewodnicząca A. Targońska
przypomniała wcześniejsze tłumaczenia urzędników, że zagospodarowanie tego terenu może odbyć
się za bardzo niewielkie pieniądze. Ponadto pierwotna koncepcja zakładała korzyść również dla
ANR.
Przewodnicząca A. Targońska oznajmiła, iż jej zdaniem Radni muszą sobie przemyśleć
jeszcze tę kwestię. W razie nieotrzymania dofinansowania można prowadzić inwestycję etapowo.
Budowa parkingu przy boisku w Golęczewie. Radny G. Rewers uważa, iż jest tam miejsce
na parking, lecz nie musi być to luksusowy parking. Zastępca wójta M. Buliński zapowiedział, iż
sprawdzi to w ramach spraw bieżących.




Przewodnicząca złożyła wniosek o 17 000 zł na budowę parkingu:
1 za
2 przeciw
2 wstrzymane

Wniosek nie został przyjęty.
Kwestia budowy miejsc parkingowych przy ulicy Malinowej. Pani J. Radomska poparła
odrzucenie wniosku, jej zdaniem nie powinno się tam lokować miejsc parkingowych. Jeśli
mieszkańcy protestują nie chcąc mieć parkingów pod oknem, nie należy tego bagatelizować. Radny
M. Przybylski nie wierzy wójtowi w kwestii planów, ponieważ plany są zmieniane, przeciągają się i
nie są realizowane. Przewodnicząca A. Targońska oznajmiła, iż parking przy ulicy Malinowej był
projektowany przez rok, i przypuszcza, że procedura projektowania i budowy parkingu na terenach
po Pepsi będzie równie powolna. Przewodnicząca A. Targońska wysunęła wniosek o budowę
miejsc parkingowych przy ulicy Malinowej za 20 000 zł. Wniosek przeszedł na Komisję
poniedziałkową.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poziomkowej. Po jednej stronie ulicy pas zieleni
jest szeroki i umożliwia budowę ścieżki. Radny M. Przybylski zapytał o gminną koncepcję ścieżek
rowerowych. Zastępca wójta M. Buliński odparł, iż koncepcja jest w przygotowaniu i że zaprasza
do wglądu. Przewodnicząca A. Targońska uważa, iż pomysł ścieżki rowerowej związany jest z
ilością uczniów dojeżdżających tą ulicą do szkół. Radny M. Przybylski zaproponował, aby radni
najpierw zobaczyli gminną koncepcję ścieżki rowerowej, a potem decydowali.
Wiaty przystankowe. Zielątkowo 2 , Suchy Las 2, Golęczewo 3-4
Radny K. Pilas poruszył temat wiaty na ulicy Powstańców na przeciwko sklepu Żabka. Ma ona 30
cm głębokości. Właściciel działki byłby skłonny odstąpić kawałek działki pod wybudowanie
głębszej wiaty. Radny G. Rewers zapytał o przestanek z Złotkowie. Pani Justyna Radomska
zaznaczyła, iż jest on na liście na 2017 r.
Oczyszczenie i uporządkowanie brzegu rowu przy górce saneczkowej. Przewodnicząca A.
Targońska zapowiedziała, że dopyta przewodniczącego na tym osiedlu o złożenie wniosku. Pan W.
Orczewski zgłosił, że na tym terenie spółka wodna powinna wykonać te prace w ramach składki.
Wniosek o doposażenie placu zabaw w Suchym Lesie o urządzenia zabawowe dla dzieci
starszych. 10 000zł . Źródło – „Park oraz zbiornik retencyjny ulica Bogusławskiego“.
Głosowanie za przyjęciem wniosku:

5 głosów za
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek o częstszy wywóz odpadów wielkogabarytowych. Wiąże się to z koniecznością
powiększenia kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Radny G. Rewers zaznaczył, jak łatwo i
opłacalnie można zawieźć odpady na własną rękę.
Weryfikacja rejestru pomników przyrody. Przewodnicząca A. Targońska zapytała, czy
można to uwzględnić w budżecie jako zadanie? Pan W. Orczewski. odpowiedział, że tak,
aczkolwiek niemalże wszystkie pomniki przyrody są na terenie poligonu. Oznajmił także, iż w
budżecie wystarczy środków na weryfikację i klasyfikację drzew w gminie jako nowych pomników
przyrody.
Przewodnicząca A. Targońska złożyła wniosek o odmalowanie elewacji świetlicy w
Złotkowie - 8 000 zł. Źródło: „Park oraz zbiornik retencyjny ulica Bogusławskiego“.
Głosowanie za przyjęciem wniosku:

5 głosów za
Wniosek został jednogłośnie przyjęty.
Odnowienie obiektów w Glinnie na rocznicę śmierci Bogusławskiego. Wniosek odrzucony.
Radna M. Salwa- Haibach zapytała o chodnik przy ulicy Jaskółczej. Pani J. Radomska
oznajmiła, iż jest to inwestycja - omówienie na poniedziałkowej Komisji.
Ul. Kukułcza zaprojektowana razem z Muchomorową aż do placu Sokoła. Radna M.
Salwach- Haibach prosi o wycenę inwestycji budowy ul. Kukułczej i środki na rok przyszły.

Radny G. Rewers zapytał o budowę ul. Słonecznikowej i Rzepakowej w WPF-ie. Zastępca
wójta M. Buliński oznajmił, że trwają prace projektowe.
Z racji braku wolnych głosów i wniosków, Przewodnicząca A. Targońska zamknęła
posiedzenie o godzinie 19:24.
Sporządził:
Jakub Pięta

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska

