Protokół z posiedzenia
Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las, dnia 08.09.2015 r., godz. 16:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Omówienie możliwości udzielenia pomocy rolnikom poszkodowanym przez
tegoroczną suszę.
7. Propozycje wniosków KKiOŚ do projektu budżetu Gminy na 2016 r.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 08.09.2015 r. o godzinie 16:00 witając jednocześnie gości oraz
członków Komisji. Następnie Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia
na podstawie listy obecności – pięciu członków obecnych podczas obrad (radna M. Salwa
– Haibach nieobecna). Radny G. Łukszo przybył w trakcie obrad Komisji o godz. 16:25.
W posiedzeniu uczestniczyli również radni U. Ćwiertnia i Z. Hącia oraz goście:
K. Żmijewski – pracownik Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Suchy Las oraz H. Dunst
– rolnik z terenu gminy.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.
Następnie Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 25 sierpnia br. (4 głosy „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – radny W. Korytowski).
Następnie rozpoczęto omawianie problematyki związanej z suszą na terenie gminy Suchy
Las i możliwościami pomocy rolnikom w tym zakresie.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska poinformowała, że na posiedzenie Komisji zostali
zaproszeni sołtysi z terenu gminy.
W tej kwestii szczegółowych wyjaśnień udzielił K. Żmijewski, który rozpoczął
od przedstawienia tej sprawy na przestrzeni lat ubiegłych. Następnie K. Żmijewski
przedstawił raporty przygotowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach, dotyczące sytuacji związanej z suszą na obszarze całego kraju.
H. Dunst przedstawił, jak wygląda sytuacja związana z suszą na terenie gminy Suchy Las.
K. Żmijewski poinformował, że dotychczas wpłynęły do Urzędu Gminy 3 wnioski
od rolników w sprawie strat spowodowanych suszą, w tym 1 błędny. K. Żmijewski zaznaczył,
że jeżeli rolnik ma w gospodarstwie inwentarz zwierzęcy, to fakt ten znacząco wpływa
na sposób obliczania strat.
Ponadto, K. Żmijewski omówił sytuację z kredytami preferencyjnymi, informując,
że zainteresowanie ze strony rolników jest bardzo małe.
Radny K. Pilas dopytywał o weryfikację wniosków.
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K. Żmijewski udzielił wyjaśnień w tej sprawie informując m.in. o kontroli komisji
powołanej przez Wojta Gminy, która została zgłoszona do Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu. K. Żmijewski przedstawił skład tej komisji.
H. Dunst stwierdził, że kryteria w zakresie pomocy są bardzo wygórowane, co jest
spowodowane m.in. faktem, że gdy w gospodarstwie jest inwentarz zwierzęcy to w zasadzie
pomoc się nie należy.
K. Żmijewski poinformował, że kształt wniosków narzucony jest przez Ministerstwo
Rolnictwa, a zwierzęta w gospodarstwie traktowane są, jako możliwość dochodu i dlatego
w tak znaczący sposób wpływają na obliczenie poziomu strat.
Na pytania radnych K. Żmijewski poinformował, że na terenie gminy jest ok. 80
czynnych rolników.
Radny Z. Hącia stwierdził, że niektórzy sołtysi nie informują mieszkańców w kwestii
możliwości składania wniosków dot. strat spowodowanych suszą.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska pytała o możliwości pomocy dla rolników
ze strony Gminy Suchy Las.
K. Żmijewski poinformował o formach pomocy, jakie miały miejsce w tym zakresie
w latach ubiegłych, m.in. umorzenie podatku rolnego czy wnioski do KRUS o przesunięcie
płatności składek.
Radny K. Pilas zaproponował zorganizowanie spotkania z sołtysami z terenu gminy
ws. suszy, aby potem mogli pozyskane informacje przekazywać swoim mieszkańcom. Radny
stwierdził, że należy w tej kwestii rozszerzyć akcję informacyjną.
K. Żmijewski stwierdził, że w latach ubiegłych były wytyczne z Urzędu Wojewódzkiego,
ale w tym roku tych wytycznych nie ma.
Radny G. Rewers podkreślił, że rolnicy w obecnych czasach mają dużą wiedzę,
jako przykład podał wnioski rolników z sprawie szkód spowodowanych przez zwierzynę
leśną.
K. Żmijewski zaznaczył, że sprawie pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę
nie pomaga „szum” medialny i składane przez polityków obietnice. K. Żmijewski podkreślił,
że rozmawia z rolnikami i zachęca do składania wniosków.
Radny P. Tyrka zaznaczył, że rozmawiał z Wójtem podczas sesji w sprawie suszy,
przekazał informacje w tej sprawie rolnikom z Zielątkowa, ale zainteresowanie składaniem
wniosków jest bardzo małe.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska pytała o termin składania wniosków przez
rolników.
K. Żmijewski poinformował, że nie ma w tej kwestii oficjalnych informacji, ale „mówi
się” o 30 września.
Przewodnicząca A. Targońska zaproponowała, aby poinformować sołtysów za pomocą
sms lub e-mail o możliwości składania wniosków dot. strat spowodowanych suszą.
K. Żmijewski podkreślił, że dzwonił do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
i poinformowano go, aby wnioski, które wpłynęły do Urzędu Gminy przesyłać do Urzędu
Wojewódzkiego.
Radny K. Pilas ponownie zaznaczył, że jego zdaniem konieczna jest poprawa komunikacji
w zakresie informowania rolników o możliwości składania wniosków.
Radny W. Korytowski zaproponował, aby przekazać informacje do sołtysów
o możliwości składania wniosków; aby wystosować do sołtysów pismo, przesłać informacje
za pomocą e-mail.
Przewodnicząca A. Targońska na pytania radnych poinformowała, że Komisja zajęła
się tematem suszy na wniosek radnego Z. Hąci.
Radny K. Pilas pytał, czy Izba Rolnicza w Poznaniu ma kontakt z rolnikami z terenu
gminy Suchy Las, czy informuje rolników.
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H. Dunst poinformował, że nie ma delegata z terenu gminy do Izby Rolniczej.
Radny G. Rewers ponownie stwierdził, że rolnicy posiadają dostateczną wiedzę,
gdyż prowadzą duże gospodarstwa rolne, składają wnioski o dopłaty z UE i wiedzą jak
pozyskać interesujące ich informacje.
K. Żmijewski poinformował o kwestii zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, o ilości
rolników, którzy w tym zakresie składają wnioski, o zwrocie 0,95 zł z 1 litr paliwa.
Radna U. Ćwiertnia zaproponowała, aby na posiedzenie Komisji zaprosić Wiceminister
Rolnictwa, która mieszka na terenie gminy Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji pytała o kryteria pomocy dla rolników ze strony Gminy m.in.
w kwestii umorzenia podatku rolnego.
K. Żmijewski poinformował o kryteriach ministerialnych w zakresie pomocy rolnikom
poszkodowanym przez suszę, tj. udział szkód powinien być na poziomie 30%.
O godz. 17:00 po zakończeniu omawiania kwestii suszy posiedzenie Komisji opuścili
K. Żmijewski i H. Dunst.
W następnej kolejności Przewodnicząca Komisja poruszyła sprawę wykonania budżetu
za I poł. 2015 r. Radni podjęli krótką dyskusję w tej sprawie, m.in. o inwestycjach w zakresie
budowy oświetlenia drogowego.
Następnie Komisja przeszła do punktu dot. wniosków do budżetu na rok 2016.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska przedstawiła wnioski, które przekazali jej członkowie
Komisji. Wnioski dotyczyły m.in.:
- Zielątkowo: ulice Morwowa i Daglezjowa – projekt oświetlenia, ulice Szkolna i Słoneczna –
wykonanie oświetlenia,
- Golęczewo: ulice Strażacka, Kręta i Promienista – projekt oświetlenia,
- wniosek, aby oświetlenie było realizowane w roku 2016 przy tych ulicach, gdzie w 2015 r.
zostały przygotowane projekty.
Radny K. Pilas stwierdził, że najpierw powinny odbyć się zebrania wiejskie, a w dalszej
kolejności powinny być procedowane wnioski pochodzące z tych zebrań. Radny zaznaczył,
że radni nie są odpowiedzialni za przygotowanie projektu budżetu, że jest to zadanie Wójta
Gminy i to on ponosi odpowiedzialność za projekt budżetu.
W dalszej kolejności radni dyskutowali, w jaki sposób usprawnić procedowanie
nad wnioskami do budżetu, tak, aby wnioski się nie dublowały.
Radny P. Tyrka zaproponował, aby Komisje i Rada Gminy otrzymywały do wiadomości
wnioski mieszkańców i organizacji, które składane są do budżetu.
Radny K. Pilas poinformował, że jako przewodniczący Komisji Społecznej pyta
beneficjentów o opinię w zakresie projektu budżetu.
Radny G. Łukszo zaznaczył, że trudniej jest procedować nad wnioskami złożonymi przez
mieszkańców niż złożonymi przez szkoły czy organizacje społeczne. Zasady przygotowania i
uchwalenia budżetu gminy są określone w przepisach prawa i to nie podlega dyskusji.
Radny K. Pilas zaznaczył, że sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli powinni
reprezentować w większym stopniu mieszkańców, ale jednocześnie mieszkańcy również
mogą zgłaszać indywidualne wnioski do Wójta.
Radny G. Łukszo złożył wniosek, aby Przewodnicząca Komisji przesłała do członków
Komisji formularz – „fiszkę”, według, którego radni będą składać wnioski do budżetu na rok
2016. Następnie Komisja będzie procedować nad wnioskami złożonymi przez radnych w taki
ujednolicony sposób.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że procedowanie projektu budżetu zaczyna się od Wójta
Gminy, który uwzględnia w nim lub nie uwzględnia wnioski, które wpłynęły.
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Radny P. Tyrka zaproponował, aby składając wniosek do budżetu, było on wnoszony
w dwóch egzemplarzach, z czego jeden powinien trafiać do wiadomości Komisji.
O godz. 17:30 posiedzenie Komisji opuścił radny W. Korytowski.
Radny P. Tyrka zgłosił propozycję, aby w budżecie na 2016 r. zwiększyć środki dla ZGK
na podlewanie terenów zielonych, tj. na utrzymanie terenów zielonych.
Radny G. Rewers, jako przykład potrzeby zwiększenia środków na utrzymanie zieleni
podał potrzebę częstszego wykaszania terenów zielonych, m.in. teren wokół węzła
komunikacyjnego Złotkowo.
Radny P. Tyrka zwrócił uwagę na zarośnięte gminne chodniki i niechęć mieszkańców
do stosowania w celu usuwania chwastów środków chemicznych.
Radny K. Pilas zgłosił fakt zanieczyszczenia chodnika przy ul. Powstańców Wlkp.,
od strony ronda, który zabrudzony jest spadającymi z drzew owocami.
Podobny problem, tj. zanieczyszczenia przez owoce ul. Aroniowej zgłosiła
Przewodnicząca Komisji A. Targońska.
W dalszej kolejności Komisja przeszła do punktu dot. spraw bieżących.
Radny K. Pilas poruszył problem roślinności przechylającej się na chodniki
i uniemożliwiającej bezpieczne poruszanie się po chodnikach. W tej sprawie radny
interweniuje od lat i tylko wówczas Urząd Gminy podejmuje działania, a urzędnicy powinni
reagować także z własnej inicjatywy.
Radny Z. Hącia zgłosił wniosek dot. przycięcia żywopłotu przy ul. Golęczewskiej
w Chludowie, znajdującego się na terenie należącym do Gminy.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska przytoczyła e-mail od mieszkanki w sprawie
gnojówki
składowanej
na
terenie
gospodarstwa
rolnego
w
Zielątkowie,
w pobliżu remizy OSP.
Radny P. Tyrka zaznaczył, że Zielątkowo to teren wiejski, a to gospodarstwo rolne,
o którym pisze mieszkanka jest ogrodzone, a gnojówka jest jednym z jego elementów.
Przewodnicząca A. Targońska poruszyła kwestię wniosku mieszkanki o wycięcie drzewa
w Zielątkowie przy ul. Leśnej, na zakręcie przy stawach.
Radny P. Tyrka stwierdził, że to drzewo jest zdrowe, oznakowane elementami
odblaskowymi, a widoczność w tym miejscu jest dobra, wobec czego nie ma konieczności
wycinki drzewa.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji zamknęła
posiedzenie o godzinie 18:00 w dniu 08.09.2015 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska
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