Protokół z posiedzenia
Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las, dnia 24.11.2015 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy
7. Uchwalenie planu pracy KKiOŚ 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 24.11.2015 r. o godzinie 16:30 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).
W posiedzeniu uczestniczyli radni U. Ćwiertnia i D. Matysiak niebędący członkami
Komisji oraz M. Buliński – Zastępca Wójta Gminy Suchy Las.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.
Następnie Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 9 października br. (4 głosy
„za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”).
Następnie Komisja przeszła do omawiania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres
od 1.01.2016 do 31.12.2016. W tej kwestii na pytania radnych odpowiadał Z-ca Wójta
M. Buliński.
Radny P. Tyrka zaznaczył, że z uwagi na to, że Gmina jest udziałowcem Aquanet SA
nawet, jeżeli uchwała nie zostanie podjęta to nie będzie to skuteczne i stawki z tej taryfy
i tak będą obowiązywały.
Z-ca Wójta podkreślił, że taryfy można zakwestionować wyłącznie z punktu widzenia
niezgodności z prawem i niezasadności ekonomicznej.
Radny K. Pilas pytał czy UG rozważa możliwość dopłaty mieszkańcom do kosztów
zużycia wody.
Z-ca Wójta zaznaczył, że Aquanet SA posiada fundusz służący dopłacie do wody
dla osób, które z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną mogą mieć kłopoty z pokrywaniem
tych kosztów.
Radny K. Pilas stwierdził, że mieszkańcy finansowali budowę sieci wodociągowej
i choćby z tego powodu powinny być dopłaty do kosztów zużycia wody i ścieków.
Radny P. Tyrka zaznaczył, że nie wszyscy mieszkańcy Gminy mają dostęp do kanalizacji,
a dopłaty mieliby tylko ci, co mają kanalizację, pozostali byliby poszkodowani.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska przedstawiła stawki z taryfy, wskazując na te,
które ulegają zwiększeniu.
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Radny K. Pilas podkreślił, ze ustalenie taryf za wodę jest przykładem, w jaki sposób
traktowany byłby Suchy Las gdyby doszło do powstania Metropolii Poznań. Mieszkańcy
Suchego Lasu nie mieliby żadnego wpływu na podejmowane decyzje.
W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,
tj. 2 głosy „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
W dalszej kolejności Komisja zajęła się planem pracy na rok 2016. Przewodnicząca
przedstawiła tematy, jakimi Komisja zajmowała się w roku 2015 i poprosiła radnych
o składanie propozycji, czym Komisja powinna zająć się w 2016 r.
Radny K. Pilas zaproponował zaproszenie na jedno z posiedzeń w 2016 r. Architekt
Gminy, aby porozmawiać o ładzie przestrzennym na terenie gminy.
Radny P. Tyrka zaproponował wyjazdowe posiedzenie na wysypisko śmieci ZZO,
aby Komisja poznała, choć częściowo sytuację na wysypisku.
Radny K. Pilas zaproponował posiedzenie wyjazdowe na PSZOK w Chludowie.
Z-ca Wojta odpowiadając na pytania radnych poinformował, że na drugi przetarg dot.
badań odorowych nie wpłynęła żadna oferta wykonawcy. Obecnie planowane są rozmowy
z Uniwersytetem Szczecińskim w tej kwestii.
Radny K. Pilas zaproponował, aby Urząd Gminy poszukał wykonawcy badań odorowych
zagranicą, np. w Niemczech.
Z-ca Wójta stwierdził, że jest to trudny i skomplikowany problem i bardzo trudno jest
znaleźć zainteresowaną firmę,
Przewodnicząca Komisji A. Targońska pytała o WC na rowie melioracyjnym.
Z-ca Wójta poinformował, że WC na rowie zostało zlikwidowane.
Radny D. Matysiak dopytywał o kwestię bieżących badań wody w rowach
melioracyjnych.
Z-ca Wójta poinformował, że rowy są badane przez laboratorium Aquanet, monitorowane
są te rowy, co, do których Gmina ma sygnały o nieprawidłowościach.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska zaznaczyła, że Komisja zajmować się będzie
problemem ładu reklamowego.
Radny G. Łukszo zwrócił uwagę, że szkolenie dot. ładu reklamowego było o zbyt
wczesnej porze dnia.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że być może trzeba będzie rozważyć organizację
szkolenia przeznaczonego dla radnych.
Radny K. Pilas podkreślił, że na takie szkolenie i na posiedzenie Komisji powinni
być zaproszeni przedstawiciele operatorów reklamowych, aby móc ten problem dokładnie
przedyskutować.
Z-ca Wójta udzielił wyjaśnień w zakresie przyszłej uchwały dot. usytuowania reklam
na terenie gminy.
Radny K. Pilas stwierdził, że być może należy rozważyć powołanie w Urzędzie Gminy
stanowiska plastyka gminnego, który zajmowałby się reklamami.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja powinna zająć się kwestią utrzymania
terenów rekreacyjnych na terenie gminy.
Radny K. Pilas odnośnie terenów rekreacyjnych wskazał teren przy zbiegu ulic
Borówkowej i Promienistej w Suchym Lesie – przyszły teren rekreacyjny.
Radny G. Łukszo zaproponował odwiedziny placów zabaw i terenów zielonych na terenie
gminy.
Radny K. Pilas zaproponował wyjazdowe posiedzenie w Pałacu w Biedrusku i wizję
„Starego Baru” w Chludowie.
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Radny D. Matysiak poinformował, że zostanie złożony wniosek do Komisji Społecznej,
aby ujednolicić obsługę boisk sportowych na terenie gminy, aby jeden podmiot zajmował
się ich utrzymaniem.
Radny P. Tyrka stwierdził, że w poprzedniej kadencji Rady Gminy Komisja Komunalna
występowała do sołtysów i przewodniczących osiedli o wskazanie problemów na ich terenie
i wówczas w wyniku takich wskazań w razie potrzeby było organizowane posiedzenie
wyjazdowe.
Radny K. Pilas zaproponował wyjazd Komisji do Złotkowa, do rezerwatu przyrody
„Gogulec”.
Radny P. Tyrka zaproponował ponowne zajęcie się przez Komisję sprawą nielegalnego
wywozu nieczystości płynnych przed przedsiębiorców, którzy zajmują się ich wywozem,
gdyż temat ten został zasygnalizowany na spotkaniu rady sołeckiej w Chludowie.
Radni dyskutowali nad problemem nielegalnego wywozu nieczystości płynnych przez
przedsiębiorców.
Radny K. Pilas stwierdził, że na takie działanie jest przyzwolenie społeczne, być może
mieszkańcy powinni sami spróbować rozwiązać ten problem.
Radni dyskutowali ws. montażu urządzeń GPS w pojazdach wywożących odpady płynne.
Radny P. Tyrka wycofał swoją propozycję dot. zajęcia się przez Komisję kwestią
nielegalnego wywozu nieczystości płynnych przed przedsiębiorców.
Radny D. Matysiak stwierdził, że Urząd powinien cofnąć koncesję przedsiębiorcy,
któremu udowodniono, że nieprawidłowo wywozi nieczystości płynne, bo łamie prawo.
Radny K. Pilas podkreślił, że Urząd jest bezradny wobec powyższego problemu.
W powyższej kwestii wyjaśnień udzielił Z-ca Wójta M. Buliński odpowiadając
jednocześnie na pytania radnych.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska zaproponowała zajęciem się przez Komisję w roku
przyszłym kwestiami sieci Aquanet przebiegającej przez prywatne nieruchomości,
awaryjnych studni wody na terenie gminy oraz budowy oświetlenia na terenie gminy.
Radny P. Tyrka zgłosił propozycję inwentaryzacji punktów oświetleniowych na obszarze
gminy.
Radny K. Pilas podniósł sprawę inwentaryzacji drzew w gminie.
Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że część lamp w gminie jest źle zlokalizowanych,
bądź niewłaściwie świecą.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby w roku następnym Komisja ponownie
zajęła się problemem kanalizacji na terenach ROD.
Radny D. Matysiak podkreślił, że Urząd powinien udzielić wsparcia merytorycznego
zarządowi ROD w kwestii możliwości budowy kanalizacji.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że Urząd nie dostrzega możliwości
pozyskania źródeł finansowania dla tego rodzaju przedsięwzięcia.
Radny P. Tyrka zaproponował, aby Urząd przeprowadził akcję informacyjną na terenach
ROD, aby działkowicze zostali poinformowani m.in. o tym, że odpady płynne powinny być
odpowiednio zabezpieczone w bezodpływowych zbiornikach oraz powinny być częste
kontrole Straży Gminnej na tych terenach.
Zastępca Wójta poinformował, że teren ROD jest kontrolowany przez Straż Gminną
oraz że Urząd Gminy współpracuje z zarządami ROD.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, że Urząd, bądź Komisja powinny rozważyć
zajęcie się kwestią potencjalnej nieszczelności rurociągu „Przyjaźń”, który przebiega przez
teren gminy; być może Urząd mógłby zlecić badania dotyczące stanu technicznego rurociągu
„Przyjaźń”.
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W punkcie dot. spraw bieżących oraz wolnych głosów i wniosków Radny K. Pilas pytał
o następujące kwestie:
- przebieg budowy zbiornika retencyjnego przy kościele w Suchym Lesie,
- zamontowanie separatora na rowie melioracyjnym Wa-10 na wysokości ROD,
- budowy przez Urząd Marszałkowski polderów zalewowych na polach złotnickich,
- budowy przejścia przez tory kolejowe.
Szczegółowych wyjaśnień w powyższym zakresie udzielił Z-ca Wójta M. Buliński,
informując m.in. o przebiegu budowy zbiornika retencyjnego, o braku działań Urzędu
Marszałkowskiego w sprawie budowy polderów zalewowych oraz planach dot. przejścia
przez tory kolejowe. Z-ca Wójta zaznaczył, że przejście przez tory jest na etapie
projektowania oraz analizowania przyszłych kosztów utrzymania, trwają rozmowy Gminy
z Miastem Poznań w tej sprawie. Urząd Gminy złożył wniosek do budżetu Poznania dot. tego
zadania inwestycyjnego.
Przewodnicząca Komisji dopytywała o kwestię budowy osadnika przy ul. Nektarowej, o
parking przy ul. Malinowej w Suchym Lesie. Przewodnicząca chciała poznać uzasadnienie
prawne zmiany zakresu robót i wycofania się przez Gminę z budowy tego parkingu.
Zastępca Wójta zaznaczył, że w kwestii tej wyjaśnień na ostatniej sesji Rady Gminy
udzielił Wójt Gminy G. Wojtera. Stwierdził, że sprawdzi szczegóły i przekaże informacje
na sesji Rady Gminy w czwartek 26.11.2015 r.
Przewodnicząca Komisji po raz kolejny prosiła o usunięcie nieaktualnych reklam
wielkoformatowych, np. reklamy przy ul. Sucholeskiej, która informuje o nieczynnym
lodowisku.
Zastępca Wójta poinformował, że jest to teren pasa drogowego zarządzanego przez
Zarząd Dróg Powiatowych. Gmina występowała już w tej sprawie do Powiatu, ale nie ma
właściwej reakcji. Z-ca Wójta stwierdził, że być może mogłyby w tej kwestii pomóc radne
powiatowe z terenu gminy.
Przewodnicząca Komisji zgłosiła reklamę na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej w Suchym
Lesie, przy bocznym wejściu do Szkoły. Z informacji od dyrektora GOS K. Linkowskiego
wynika, że jest to ogrodzenie należące do Szkoły. Prośba o usunięcie.
Zastępca Wojta poinformował, że Urząd zwróci się w tej sprawie do dyrekcji Szkoły.
Radny D. Matysiak pytał o koncepcję zagospodarowania działki w Biedrusku, należącej
do Pana Jaksia, chciałby uzyskać w tej sprawie informacje.
Radny K. Pilas pytał o możliwość, aby lampy uliczne w Suchym Lesie zapalały
się jednocześnie, o tej samej porze oraz o montaż na gminnym oświetleniu ulicznym żarówek
LED.
Zastępca Wójta poinformował, że projektowane i nowo budowane oświetlenie
jest zaopatrywane w energooszczędne świetlówki, w pozostałym oświetleniu planowana
jest stopniowa wymiana żarówek na energooszczędne.
Radny K. Pilas zgłosił zagłębienie w chodniku przy ul. Borówkowej na wysokości
cmentarza.
Radny G. Rewers pytał o przetarg na budowę ul. Słonecznej i Rzepakowej w Złotnikach
oraz o rozpoczęcie prac w ramach tej inwestycji.
Przewodnicząca Komisji podniosła kwestię braku przejścia dla pieszych przy
skrzyżowaniu ul. Jagodowej i Bajkowej; miejsce to stanowi drogę do pobliskiego
Przedszkola.
Radny D. Matysiak zwrócił uwagę na problem utrzymania czystości na terenach
przy nowych boiskach w Biedrusku.
Zastępca Wójta M. Buliński udzielił wyjaśnień w powyższych sprawach lub zadeklarował
przekazanie szczegółowych informacji na sesji Rady Gminy w czwartek 26.11.2015 r.
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W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji A. Targońska
zamknęła posiedzenie o godzinie 18:25 w dniu 09.10.2015 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska
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