Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy Suchy Las
27 września 2018 r. (czwartek), godz. 16:30
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część I.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – Centrum.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej działek
gruntu nr 942/3 i 944 z obrębu Suchy Las.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej części
działki gruntu nr 518 z obrębu Chludowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej działki
gruntu nr 32/2 z obrębu Biedrusko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu, na okres do 3 lat, dotyczącej części
pomieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zabudowanych nieruchomości
położonych w Suchym Lesie na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum
Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las.
14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las
na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suchy Las.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tablicy upamiętniającej Powstańców
Wielkopolskich z Golęczewa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tablicy upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.
19. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
20. Interpelacje i zapytania Radnych.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zamknięcie sesji.
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Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa – Haibach otworzyła XLVIII sesję Rady Gminy
Suchy Las V kadencji w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 16:30, witając Radnych oraz
zgromadzone osoby.
Ad. 2.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach stwierdziła prawomocność obrad na podstawie listy obecności
– 14 Radnych obecnych, czyli wszyscy obecni.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Państwa, czy Państwo zgłaszają jakieś uwagi
do porządku obrad?
Radny M. Przybylski: Proszę Państwa, ja chciałbym zaproponować wycofanie z obrad dzisiejszej
sesji pkt 13, tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zabudowanych
nieruchomości położonych w Suchym Lesie na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las. Problem tkwi w tym, że Komisja
nie zdołała zaopiniować tego punktu, ponieważ nie mogliśmy zasięgnąć informacji, gdyż na Komisji
nie było nikogo, kto byłby w stanie taką informację nam przekazać. Myślę, że nie jest to sprawa
paląca i prosiłbym o to, żeby to odłożyć do następnego posiedzenia i Komisji i sesji.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie wniosku Radnego
M. Przybylskiego dotyczącego usunięcia pkt 13.
Głosowano: 8 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Wniosek został przyjęty, proszę pkt 13 usunąć. Czy są jeszcze
jakieś uwagi do porządku?
Nowy porządek sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część I.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – Centrum.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej działek
gruntu nr 942/3 i 944 z obrębu Suchy Las.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej części
działki gruntu nr 518 z obrębu Chludowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej działki
gruntu nr 32/2 z obrębu Biedrusko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
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w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu, na okres do 3 lat, dotyczącej części
pomieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las
na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suchy Las.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tablicy upamiętniającej Powstańców
Wielkopolskich z Golęczewa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tablicy upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.
18. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
19. Interpelacje i zapytania Radnych.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Dzisiaj nie mamy protokołu, protokół będzie przedstawiony
na kolejnej sesji.
Ad. 3.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon
ulic Jagodowej i Rolnej II – część I.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Na posiedzeniu Komisji omawialiśmy tę sprawę. Miała zostać przygotowana poprawka do wyjaśnień,
ponieważ nie ma wpisanych wszystkich dat przy uwagach. W związku z tym, nie wiadomo czy te
uwagi były w ogóle głosowane czy nie.
Pan A. Karwat: Szanowni Państwo, jeżeli mogę wyjaśnić, to w kolumnie uwagi zawarte są uwagi
co do całej procedury i macie Państwo napisane, że uwaga została uwzględniona przez Radę Gminy
Suchy Las na sesji w dniu 21.06.2018 r. Faktycznie przy uwagach nieuwzględnionych na tej sesji
nie ma takiej informacji, że uwaga została nieuwzględniona przez Radę Gminy na sesji 21.06.2018 r.,
ale w kolumnie dotyczącej rozstrzygnięcia Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia uwag jest już wpisana
pozycja jak te uwagi zostały rozstrzygnięte przez Radę Gminy. Tak więc one już były głosowane i nie
ma konieczności ich głosowania ponownie. Jeżeli Państwo sobie życzą to po sesji możemy w treści
uwag wpisać adnotację, że uwagi zostały nie uwzględnione na sesji 21.06.2018 r.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Dobrze, to prosiłabym o wprowadzenie takiego uzupełnienia
i wtedy dla wszystkich jest wszystko jasne.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jagodowej i Rolnej II
– część I.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/545/18.
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Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Biedrusko – Centrum.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Jednak był złożony wniosek o poszerzenie terenu objętego zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego o działkę na rysunku oznaczoną jako 3ZP oraz 1MW.
Wójta G. Wojtera: Proszę Państwa, my przede wszystkim uwzględniliśmy zmieniając granice
opracowania tego planu samą intencję jaka była w tym wniosku Komisji, aby rozszerzyć na teren
MW, który w tej chwili jest zarządzany przez wspólnotę mieszkaniową. Teren ZP i tam problemem
jest przyszła regulacja terenowo – prawna dotycząca przebiegu ciągu pieszego. To przechodzi przez
teren wspólnoty i zgadzam się, że uregulowanie tego poprzez zapisanie dodatkowej funkcji w planie
np. KX pozwoli na wyodrębnienie części tej działki, która jest tym ciągiem i np. ostateczne przejęcie
przez Gminę tego chodnika. Natomiast, nie ma potrzeby, żeby takie funkcje wpisywać w ZP, bo na
terenie ZP opisując to w części tekstowej można to załatwić. Zaś koszt zamówienia czy opracowania
jest tutaj po prostu moim zdaniem bezcelowy dlatego, że nie zamierzamy zmieniać funkcji ZP.
Ona dalej zostałaby jako funkcja zieleni publicznej bez jej ograniczania. Sens tego wniosku jest tutaj
w tej korekcie granic opracowania zawarty i nie ma potrzeby wychodzić na teren zielony, który
pozostanie terenem zielonym z możliwością w przyszłości uzupełnienia. Jeszcze raz powtarzam,
na terenach zielonych można prowadzić ciągi piesze i to jest gwarantowane.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Czy został przeanalizowany jakby pozostały teren tzw.
starego osiedla Zjednoczenia wzdłuż bloków 301, 302, 290, ponieważ tam jest bardzo wiele ciągów
pieszych, które w moim odczuciu są nieuregulowane. Wystarczy spojrzeć na google maps i widać,
że to nie jest uregulowane. Jeżeli robimy jakiś teren, to moim zdaniem powinniśmy całość od razu
wyczyścić.
Wójta G. Wojtera: Proszę Państwa, tutaj akurat ta korekta, którą przedstawiamy jest małą korektą
i uwzględniamy to, chociaż trzeba wiedzieć o tym, że znajdujące się ciągi piesze na terenach, które
należą do wspólnot nie są niczym sprzecznym z przepisami. Jest to po prostu teren, który zarządzany
jest przez wspólnotę. Tutaj akurat jest taka sytuacja, że ten chodnik przebiega przez teren publiczny
zielony i częściowo wchodzi w teren wspólnoty. Natomiast, np. w Poznaniu przyjmuje się ogólną
zasadę, że chodniki należą i są zarządzane przez wspólnoty i odpowiadają za ich stan jeżeli chodzi
o bieżące i zimowe utrzymanie. Dlatego ja nie widziałem potrzeby, żeby w tej chwili analizować
i rewolucjonizować planowanie na terenie całego osiedla i robić zmianę planu dla całego Biedruska.
Zgadzam się z Panem, że takie sytuacje występują również przy innych wspólnotach i w innych
miejscach w Biedrusku, ale wtedy robilibyśmy ogromny plan dla Biedruska po to, żeby zwolnić
z obowiązków wspólnoty jeżeli chodzi o zarządzanie ciągami pieszymi. Dlatego braliśmy to pod
uwagę, analizowaliśmy, ale takiego projektu nie przygotowałem.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Panie Wójcie, nie jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy
w Gminie Suchy Las i chodzi o miejscowość Biedrusko. Jeżeli jest coś nie tak, to moim zdaniem
powinno się to prostować przy okazji wywołania miejscowego planu. Ja Panu tylko przypomnę, że ten
plan był wywołany parę lat temu i miał dotyczyć tylko jednej działki, działki Agencji Mienia
Wojskowego. Po czym Pan jakby z wniosku wyodrębnił początkowo tylko działkę pod kościół.
Po kolejnych wnioskach z naszej strony rozszerzył Pan plan o jakiś teren i w sumie nie wiadomo
dlaczego. Jeżeli już poszedł Pan kawałek dalej, to trzeba było iść do końca i dany obszar
wyprostować. Nie byłoby wtedy problemu czy ten chodnik ma odśnieżać wspólnota czy Gmina, czy ta
lampa jest gminna czy wspólnoty? Panie Wójcie, mamy tylko wymuszać na kimś poprzez niejasne
zapisy w planie, prostujmy takie rzeczy w końcu.
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Wójta G. Wojtera: Po pierwsze Panie Radny, użyłem określenia „na przykład w Poznaniu”.
Zakładam, że w innych gminach na terenie aglomeracji poznańskiej podobne zasady się stosuje wiec
jeszcze raz powtórzę, że użyłem Poznania jako przykładu. Natomiast, co do pozostałego zakresu
w tych granicach to chciałbym przypomnieć, że to Pan zaprosił przedstawicieli AMW na spotkanie
na Komisję i to Pan mnie przepytywał czy Agencja już złożyła wniosek w sprawie tej działki.
W momencie kiedy ten wniosek wpłynął zgodnie z tym wnioskiem i zgodnie z tym o czym Państwo
rozmawialiście na Komisji ja przygotowałem plan, który po weryfikacji urbanistycznej zanim
przygotowaliśmy zarządzenie o zasadności przystąpienia do zmiany mpzp, zweryfikowaliśmy
i zmieniliśmy trochę te granice. Uwzględniliśmy również wniosek Państwa Komisji w tej części
wniosku dotyczącym części chodnika, który przebiega przez teren wspólnoty i uważam, że projekt
tych granic opracowania jest dobrze przygotowany. Natomiast, jeszcze raz powtórzę, że nie widzę
zasadności wprowadzania tych zmian. A ta zmiana wiązałaby się z opracowaniem dla całego
Biedruska, czyli zmiany planu dla całego Biedruska, czyli tego planu, który Pan Derwis robił chyba
w 2000 r.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Brak słów.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Czy Pan Radny składa jakiś wniosek?
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Na dzień dzisiejszy nie, bo wiemy jaka będzie odpowiedź,
że nie można teraz poszerzyć granic planu i będzie możliwość na etapie późniejszym składania
wniosków.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko
– Centrum.
Głosowano: 9 głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/546/18.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon
ulicy Łagiewnickiej.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/547/18.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Suchy Las i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
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Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/548/18.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2019.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2019.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/549/18.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2019.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2019.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/550/18.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej działek gruntu
nr 942/3 i 944 z obrębu Suchy Las.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ponowię może prośbę, apel, że jeżeli są umowy dzierżawy to proszę załączyć mapkę. Tak to w sumie
nie wiadomo o jaki grunt chodzi. Jeżeli byłaby mapka i wskazanie na mapce i tyle. To już było
kilkukrotnie poruszane. Dziękuję.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnej
umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej działek gruntu nr 942/3 i 944 z obrębu Suchy Las.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
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Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/551/18.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej części działki
gruntu nr 518 z obrębu Chludowo.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnej
umowy dzierżawy na okres do 3 lat, dotyczącej części działki gruntu nr 518 z obrębu Chludowo.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/552/18.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej działki gruntu
nr 32/2 z obrębu Biedrusko.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnej
umowy dzierżawy na okres do 3 lat, dotyczącej działki gruntu nr 32/2 z obrębu Biedrusko.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/553/18.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu, na okres do 3 lat, dotyczącej części pomieszczenia
w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego radnego D. Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący KF-BiRG D. Matysiak: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnej
umowy najmu na okres do 3 lat, dotyczącej części pomieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Suchy
Las.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/554/18.

-7-

Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącą Komisji Komunalnej i Ochrony
Środowiska radną A. Targońską o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Głosowano: 13 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/555/18.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata
2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącą Komisji Komunalnej i Ochrony
Środowiska radną A. Targońską o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Jednak ja później prosiłam jeszcze o dokonanie małej autokorekty Pana Wójta i ona tutaj została
przygotowana.
Zastępca Wójta M. Buliński: Macie Państwo w materiałach autopoprawkę. Autopoprawka polega
na tym, że na stronie 23 do tabeli związanej z wykazem pomników przyrody dopisać 4 pozycje, które
zostały w sierpniu uchwałą Rady Gminy przyjęte. Dziękuję.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 z perspektywą
na lata 2022-2025” wraz z autopoprawką.
Głosowano: 13 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/556/18.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Suchy Las.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Przewodniczącą Komisji Komunalnej i Ochrony
Środowiska radną A. Targońską o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska: Komisja tutaj przyjęła najpierw poprawkę, którą za chwilę
odczytam i ta poprawka została zaaprobowana przez członków Komisji. Jest ona zgodna zresztą
z naszymi postulatami dotyczącymi przyszłorocznego budżetu. A po zaaprobowaniu tej poprawki
całość projektu uchwały pozytywnie zaopiniowaliśmy.
Poprawka: „Od kwietnia do października opróżnianie koszy na terenach rekreacyjnych, sportowych
i w parkach na terenie całej gminy w poniedziałki i w piątki oraz dodatkowo na zgłoszenie.
W pozostałym okresie według wcześniejszego harmonogramu. Poprawka wchodzi w życie od
1 kwietnia 2019 r.”. Chodzi o to, żeby w okresie letnim na tych wymienionych terenach kosze były
co najmniej dwa razy w tygodniu opróżniane, a nie tak jak to było do tej pory. Zwiększamy
to opróżnianie o jeden raz w ciągu tygodnia. Jest to zgodne z naszym wnioskiem do budżetu,
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w którym zapisaliśmy również uwagę, żeby zwiększyć częstotliwość opróżniania koszy i zapewnić
w tym celu odpowiednie finansowanie od przyszłego roku, od kwietnia przyszłego roku.
Radny G. Łukszo: Ja mam pytanie do Pana Wójta, jak wygląda kwestia zachowania czystości,
konkretnie chodzi o wykaszanie terenów zielonych w przypadku przejmowania dróg? W Biedrusku
mieliśmy taką sytuację na osiedlu Natura, że w momencie, w którym Gmina przejęła drogi,
a deweloper się jakby wycofał z utrzymania i pielęgnacji zieleni to wówczas mieszkańcy zaczęli
zgłaszać, że tam strasznie zarasta i wygląda to koszmarnie. Pan Wójt odbijał piłeczkę mówiąc,
że skoro nie ma tego w regulaminie to jakby koszenia nie będzie. Jak w tym momencie będzie
wyglądała sytuacja na nowych osiedlach, np. na os. Jesionowym? I jak sytuacja będzie wyglądała
z zalewami? Dziękuję.
Wójta G. Wojtera: Sytuacja wtedy była szczególna, bo właśnie było przejęcie od dewelopera,
a później była faktycznie decyzja zarządcy, który utrzymywał zieleń w innym standardzie niż my
utrzymujemy przy drogach gminnych. Natomiast, generalna zasada jest taka, że to musi się w
regulaminie znaleźć, a najpierw trzeba to wycenić. Oczywiście, potwierdzam, że jeżeli jest to część
pasa drogowego to musi to być utrzymywane przez Gminę i jest utrzymywane przez Gminę.
Radny D. Matysiak: W przypadku, który przytoczył Radny Łukszo to nie było to utrzymywane przez
Gminę przez dłuższy czas i tutaj ja bym nie próbował zrzucić bynajmniej winy na dewelopera, który
utrzymywał w bardzo wysokim standardzie te pasy zieleni, ale w momencie kiedy przekazał to
Gminie to ona powinna automatycznie zajmować się tymi terenami i Pan Wójt wie, które drogi
przejmuje i w jakim terminie. Automatycznie z przejęciem dróg powinna być zmiana w regulaminie.
Radny G. Łukszo: Ad vocem jeżeli mogę, to Gmina to przejęła, ale jakby nie poszła krok dalej i nie
utrzymywała tego terenu. Można pokusić się o takie stwierdzenie, że przejęliśmy, ale jeżeli chodzi
o utrzymanie zieleni to nie zrobiliśmy nic tak na dobrą sprawę. W momencie gdyby to było
wykaszane to mieszkańcy by nie zgłaszali zaniedbanych terenów, a tak zgłaszali dzwoniąc i mejlując.
Zdjęcia, które przesyłali jednoznacznie wskazywały, że niektóre tereny na os. Natura kosiarki
nie widziały przez bardzo długi okres czasu. Proszę wziąć pod uwagę to, że mieszkańcy byli
przyzwyczajeni i nie do końca rozumieli kto jest za to odpowiedzialny. Oni wiedzieli, że drogi są
gminne, ale to, że robił to deweloper to właściwie zwykłego mieszkańca, który człowieka, który
zajmował się pielęgnacją tej zieleni, to go na oczy nie widział. Z reguły było to w godzinach pracy,
tych ludzi tam nie było, oni przychodzili i mieli zrobione. W momencie kiedy deweloper zaprzestał
tego robić, a Gmina tego tematu nie pociągnęła to zrobiło się bardzo nieładnie. Panie Wójcie, pytanie
czy można to dodać do regulaminu?
Wójta G. Wojtera: Myślę, że jest to temat na odrębną dyskusję, bo powinniśmy zdawać sobie
sprawę, że przyjęcie wyższego standardu przy jednej drodze może rodzić pytania, przynajmniej
pytania mieszkańców o standard przy innej drodze, tam gdzie oni mieszkają. Tak samo jak zwrócił
Pan uwagę, że mieszkańcy nie obserwują całego procesu pielęgnacji i prawdopodobnie
nie interesowali się też tym kto te kwiaty i nasadzenia realizował, gdy ta droga powstawała.
My powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w pasach dróg gminnych jesteśmy w stanie
utrzymywać na takim poziomie zieleń? Nie trzeba być specjalistą, by wiedzieć, że zmiana tego
standardu, czyli po prostu wykopanie tych roślin i zasianie w to miejsce trawy prawdopodobnie
po 2 – 3 latach spowodowałoby na tyle korzystną dla Gminy obniżkę kosztów, że bardziej taki zabieg
by się opłacał niż utrzymywanie wysokostandardowej zieleni przy pasach drogowych. To nie jest tak,
że przy pasach drogowych nie ma tej zieleni, ale ona zazwyczaj jest wynikiem podpisywanych umów
czy zgód z mieszkańcami, którzy deklarują utrzymanie takiej zieleni. Tak jest np. przy całej
ul. Muchomorowej na os. Grzybowym.
Radny D. Matysiak: My nie mówiliśmy tutaj o standardzie. Mówiliśmy o prostym wykoszeniu.
Śmiem twierdzić, że nic się nie zmieni w tej kwestii i że nie będzie Pan skłonny wpisywać kolejnych
przejmowanych ulic do regulaminu, bo widzimy to na przykładzie przedszkola. Tam inwestor zadbał,
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wykonał teren, posiał trawę i co? I nic, bo nikt o to nie dbał i na końcu wyszło tak, że trzeba było
na szybko położyć trawę z rolki i dopiero o to zadbać. Teraz dzieci nie mogą wychodzić na teren
zielony, bo podepczą i zniszczą trawę. To jest w moim odczuciu nienormalne. Panie Wójcie nie może
tak być, że coś planujemy, a później tego nie robimy. Dziękuję.
Radny G. Łukszo: Panie Wójcie, my nie mówimy o ulicy. Osiedle Natura przypomnę Panu to nie jest
ulica, bo to są ulice, czyli liczba mnoga. Pan mówił w liczbie pojedynczej, a tych ulic jest znacznie
więcej i były one stopniowo przejmowane przez Gminę. Pan dobrze o tym wie, bo Pan podpisywał
te umowy, a to osiedle rozbudowuje się prawie 10 lat więc to, że mieszkańcy oczekują utrzymania
zieleni to nie ma się co dziwić. Zarówno D. Matysiak, jak i ja zwracałem uwagę, że Państwo
zapomnieliście o tym, że należy tę zieleń pielęgnować, czyli przejęliście ulice, do regulaminu tego nie
dopisano i powstał problem i do dzisiaj tego problemu Pan nie potrafi rozwiązać. Takie można mieć
odczucia po tej sytuacji. Dziękuję.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska: Panie Wójcie, ja chciałbym z kolei przypomnieć, że w
kolejnych budżetach wnioskowaliśmy i przyjmowaliśmy zadania bieżące polegające na zwiększeniu
kwoty na utrzymanie zieleni, zwłaszcza na wykaszanie. Z tego względu można byłoby znaleźć
pieniądze na wykaszanie tych nowych ulic albo też wreszcie na zwiększenie standardu utrzymania
zieleni w gminie. Na to wskazują bardzo liczni mieszkańcy i wskazują wiecznie ten sam problem,
czyli zarastanie chodników i przerastanie krzewów czy drzew, wchodzenie ich w światło chodnika
i powodowanie problemów z przejściem.
Radny G. Łukszo: Panie Wójcie, zamiast przejechać się samochodem trzeba się po prostu
przespacerować. Zapraszamy do Biedruska, przejdziemy się, pokażemy Panu Wójtowi i myślę, że tak
będzie po prostu łatwiej, a nie będziemy dyskutowali i wskażemy też które tereny. Pan jako nie
mieszkaniec tej Gminy może czasami już tracić orientację więc pomożemy. Dziękuję bardzo.
Radny R. Tasarz: To jest chyba tradycją na tej sali, że bez przerwy coś wyciągamy i nad trawą
się tutaj będziemy dwie godziny rozwodzili. Ja ma tylko takie pytanie szanowni Panowie Radni, czy
któryś z Panów był uprzejmy do Pana Wójta skierować wniosek w sprawie przejęcia tych terenów
zielonych i czy za tym poszły środki budżetowe? Ja sobie nie przypominam, żebyśmy głosowali,
aby zwiększyć środki budżetowe na utrzymanie zieleni w Biedrusku. Mówimy o czymś co nie miało
miejsca.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska: Na terenie całej gminy Panie Radny.
Radny R. Tasarz: Mówimy w tym momencie o Biedrusku.
Radny G. Łukszo: Biedrusko jest na terenie gminy jakby Pan nie wiedział. Dziękujemy za to
płomienne wystąpienie Panu Radnemu. Ja pragnę przypomnieć, tak jak Przewodnicząca Komisji
Komunalnej raczyła wspomnieć, że składaliśmy wielokrotnie wnioski. Pan nie jest członkiem
tej Komisji. Te wnioski się pojawiały, a ja składałem je w imieniu mieszkańców Biedruska. Po wielu
interwencjach w zeszłym roku trawy były wykaszane i nawet nie na terenie gminnym, żeby było
śmieszniej, bo ZGK wysłało ludzi na tereny wojska, czyli pomylili działki. Nie przyznawali się do
terenu, który jest gminny i mówili, że to nie jest gminny, a potem się okazało, że to jest gminne
i wielkie faux pas było i dopiero wtedy teren wykosili. Wnioski składaliśmy wielokrotnie przez
Komisję Komunalną, ale nie dotyczyły one stricte Biedruska, ale dotyczyły one całej gminy, bo tak
były formułowane przez Komisję. Dziękuję.
Radny D. Matysiak: Ja może trochę ugaszę płomienny zapał Radnego Tasarza. Chyba Pan kojarzy
przebieg Komisji, której Pan jest członkiem czyli Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, gdzie
często rozmawiamy właśnie m.in. o wykaszaniu, o przycinaniu drzew, o używaniu dmuchaw, aby te
roślinności nie spływały w studzienki i nie zatykały ich. Byliśmy kilkukrotnie w Biedrusku na Komisji
i rozmawialiśmy o wykaszaniu, o przycinaniu. Jeździł Pan również z Panem Klimczewskim i co?
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Radny R. Tasarz: I się robi.
Radny D. Matysiak: To jak może Pan mówić, że nie pamięta, żeby Biedrusko cokolwiek mówiło.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Przypominam, że jesteśmy przy projekcie uchwały.
Radny D. Matysiak: Jaka jednostka pomocnicza utworzyła program, co należy zrobić względem
wykaszania, przycinania i dbania o zieleń? Biedrusko.
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sprawy związane z utrzymaniem
zieleni to są to sprawy, które dotyczą całej gminy, nie tylko Biedruska, ale także Chludowa.
A przykłady tego są takie, że np. pewne rzeczy się robi, ale nie robi się do końca. Niedawno
na ul. Poznańskiej, na której mieszkam były oczyszczane chodniki z zielska, które jest. Dom za mną
już zaprzestano tych prac i do końca ul. Poznańskiej, do posesji Państwa Chwiłkowskich są zarośnięte,
krawężniki są zarośnięte, studzienki są zapchane. Uważam, że ta troska o zieleń i zwiększenie na to
środków są konieczne, żeby to wszystko było odpowiednio zadbane.
Radny K. Pilas: Ja bym zaproponował, bo jesteśmy w regulaminie, to zaproponujmy, że wszystkie
tereny przejęte przez Gminę z automatu wchodzą do utrzymania czystości, zaproponujmy taki zapis
i wtedy temat przestanie istnieć. Składam wniosek, aby zapisać, że przejmowane przez Gminę tereny
zielone z automatu wchodzą do grafiku utrzymania czystości. Dziękuję.
Radny W. Majewski: W związku z tym, że wiemy, iż są wnioski dotyczące zwiększenia budżetu na
oczyszczanie i wykaszanie terenów zielonych, ulic, chodników, żeby Referat Komunalny miał
zapewnione te środki to po wniosku Radnego K. Pilasa proponuję zamknąć dyskusję na temat tego
regulaminu. Składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie wniosku Radnego
W. Majewskiego ws. zamknięcia dyskusji.
Głosowano: 13 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Bardzo proszę o przedstawienie wniosku Radną
A. Targońską, który będziemy głosować.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska: „Od kwietnia do października opróżnianie koszy na
terenach rekreacyjnych, sportowych i w parkach na terenie całej gminy w poniedziałki i w piątki oraz
dodatkowo na zgłoszenie. W pozostałym okresie według wcześniejszego harmonogramu”.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: W którym miejscu jest ta zmiana?
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska: Przepraszam, jeszcze nie doczytałam do końca. „Poprawka
ta wchodzi w życie od 1 kwietnia 2019 r.”. Szukam…ja nie mam przy sobie bieżącej wersji.
Radny R. Tasarz: W § 10 ust. 1 „Od 15 kwietnia do 30 listopada”, a Pani proponowała
od 1 kwietnia.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska: Ale to jest co innego, to jest opróżnianie koszy w parkach,
a tutaj mówimy o odpadach z domu. Ja myślę, że Rada Gminy może znaleźć odpowiednie miejsce
do wpisania tego do regulaminu, tym bardziej, że nie dostaliśmy treści regulaminu. Nie, Rada Gminy
tylko Urząd Gminy. Projekt uchwały obejmuje tylko jeden punkt regulaminu.
Radca prawny mec. H. Kuligowski: Szanowni Państwo, zgłoszenie poprawki powinno obejmować
miejsce uchwały, które zmieniamy, żeby ta treść, którą Państwo chcieli wprowadzić miała sens.
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Oczywiście, dobrze byłoby żebyście Państwo zarządzili przerwę i się nad tym zastanowili, aby te
poprawki miały sens, bo regulamin jest długi i ważne jest, aby ta poprawka znalazła się w tym punkcie
tego regulaminu, który dotyczy właśnie tego problemu, o którym mówicie. To, że Państwo nie macie
przed sobą to nie znaczy, że go nie ma. On jest i stanowi on obowiązujące prawo i jest w dzienniku
urzędowym województwa wielkopolskiego. Ja w miedzy czasie pozwoliłem sobie wejść do programu
prawniczego i to zobaczyć. Możecie Państwo zarządzić przerwę, albo przerwać obradowanie
i dokończyć na następnej sesji, żeby te zapisy oddawały tę intencję, którą chcecie Państwo wyrazić.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska: Ja w takim razie zgłaszam wniosek o zmianę
harmonogramu sesji, aby ten punkt 15 przenieść na kolejną sesję i wtedy podamy dokładnie.
Radny D. Matysiak: Dobrze, ale można się zapoznać z tym, żeby wiedzieć jakie konsekwencje
to niesie, czy trzeba od razu głosować?
Radca prawny mec. H. Kuligowski: Ja tylko przypominam, że zgodnie z regulaminem…
Radny D. Matysiak: Tak, z projektem uchwały…jeżeli tutaj jest zapisane od 15 kwietnia
do 30 listopada, to czy jeżeli my tego nie przyjmiemy na tej sesji czy to już będzie miało
konsekwencje co do odbioru tych nieczystości?
Radny W. Majewski: Od kwietnia do listopada przyszłego roku.
Radny D. Matysiak: Gdzie to jest zapisane, że przyszłego.
Radny J. Ankiewicz: We wniosku.
Radny D. Matysiak: Ja mówię tutaj o zapisie.
Radca prawny mec. H. Kuligowski: Ja tylko przypominam, że zgodnie z regulaminem wniosek
formalny ma pierwszeństwo i jesteście Państwo zobowiązani przegłosować poza tą dyskusją, bo on
przerywa dyskusję. Teraz go przegłosujecie i zdecydujecie Państwo jaki ta sesja ma mieć porządek
albo można ten wniosek wycofać przed głosowaniem.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Proszę Państwa, ja bym prosiła, żeby przestać dyskutować
i uważnie słuchać. Czy Pani Radna podtrzymuje swój wniosek?
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska: Tak, o wycofanie tego punktu.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie wniosku Radnej
A. Targońskiej ws. usunięcia z porządku obrad pkt. 15.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Wniosek został przyjęty, uchwała została wycofana.
Radny K. Pilas: Przygotujemy na następną sesję z odpowiednimi odnośnikami, czyli wnioskami Pani
Targońskiej i moim.
Nowy porządek sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część I.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – Centrum.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej działek
gruntu nr 942/3 i 944 z obrębu Suchy Las.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej części
działki gruntu nr 518 z obrębu Chludowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej działki
gruntu nr 32/2 z obrębu Biedrusko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu, na okres do 3 lat, dotyczącej części
pomieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las
na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tablicy upamiętniającej Powstańców
Wielkopolskich z Golęczewa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tablicy upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.
17. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie sesji.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tablicy upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich
z Golęczewa.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Poproszę Przewodniczącego Komisji Społecznej radnego
K. Pilasa o przedstawienie opinii Komisji?
Przewodniczący KS: Komisja nie opiniowała tego, ponieważ nie było posiedzenia. Komisja miała
jedno posiedzenie dotyczące budżetu. Wtedy takich materiałów nie było.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
ustanowienia tablicy upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich z Golęczewa.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/557/18.
Ad. 16.
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Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tablicy upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Przewodniczący KS: Komisja nie opiniowała tego.
Przewodnicząca M. Salwa – Haibach zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
ustanowienia tablicy upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Głosowano: 14 głosów za, jednomyślnie.
Przewodnicząca M. Salwa - Haibach: Uchwała została przyjęta, nosi numer XLVIII/558/18.
Ad. 17.
Informacje:
a/ Wójta Gminy
Zastępca Wójta M. Buliński:
Informacje z zakresu inwestycji:
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Suchy Las – kończą się prace związane z budową ul. Jeżynowej, miejsca parkingowe, rozpoczęły
się prace związane z budową miejsc postojowych w ul. Truskawkowej.
Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego, zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej
i w toku jest kanalizacja deszczowa i trwają skomplikowane prace przygotowawcze dotyczące
przestawienia słupa wysokiego napięcia, trwają też roboty brukarskie.
Suchy Las – budowa ul. Łozowej, zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, rozpoczęły się roboty drogowe, czyli prace brukarskie.
Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka – Nektarowa, rozpoczęły się prace związane
z budową sygnalizacji świetlnej.
Chludowo – modernizacja „Starego Baru”, toczą się prace związane z projektem budowlanym
oraz uzgodnienia z konserwatorem zabytków.
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, prace są zakończone, odebrane
i zgłoszone do użytkowania. Po uzyskaniu dokumentacji z PINB będziemy przekazywać
mieszkańcom informację o możliwości zrzutu ścieków, planowane na 10.2018 r.
Golęczewie – budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Czereśniowa, Polna, Kwiatowa i Lipowa,
rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji w ul. Kwiatowej.
Budowa węzłów przesiadkowych Golęczewo i Chludowo wraz z ciągami pieszo-rowerowymi,
realizacja w systemie „zaprojektuj & wybuduj”; w toku prace projektowe, uzgodnienia
i opiniowanie z ZDP i Wydziałem Dróg Starostwa Powiatowego.
Golęczewo - budowa przedszkola w Golęczewie, trwają prace związane z projektami
wykonawczymi, weryfikacja, opiniowanie i organizacja pracy budowy.
Zielątkowo - budowa kanalizacji sanitarnej z drogami i infrastrukturą; obecnie budowana
jest kanalizacja deszczowa w ul. Dworcowej; w październiku prace związane z odtworzeniem
nawierzchni bitumicznych i budowana jest kanalizacja sanitarna w ul. Krętej.
Budowa ulic w Złotnikach II – etap I – trwają prace związane z budową sieci kanalizacji
deszczowej oraz dróg. Wykonywane są warstwy konstrukcyjne jezdni, czyli podbudowa
z kruszywa, trwają prace brukarskie, układanie chodników; rozpoczęły się prace na ul. Jelonkowej.
Wykonawca planuje w br. zakończyć wszystkie ulice nawierzchnią warstwy wiążącej.
Złotniki III – budowa ul. Kochanowskiego – inwestycja zakontraktowana i umowa jest podpisana,
rozpoczęcie prac planowane jest w poł. 10.2018 r.
Budowa ulic w Złotnikach II – II etap ul. Kalinowa, Prosta, odc. ul. Działkowej - w trakcie
realizacji ul. Kalinowa – budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.
Kwestia oświetlenia ulic jest na etapie podpisywania umów i rozpoczęcia prac niedługo,
tj. Chludowo – ul. Strumykowa, Zielątkowo – Daglezjowa, Biedrusko – dokończenie os. Kamieni
Szlachetnych – Topazowa oraz ul. Kamienna i Piaskowa.
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Informacje odnośnie przetargów:
•

•

•
•

•

„Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na os. Grzybowym i w m. Jelonek” – umowa została
przesłana do podpisu do firmy Rotomat Sp. z o.o. z Wrocławia na kwotę 621 244 zł; po podpisaniu
umowy planujemy rozpocząć wprowadzania stałej organizacji ruchu.
Przetarg „Zakup samochodu gaśniczego dla Golęczewa” – wybrano ofertę firmy Wawrzaszek
Sp. z o.o. z Bielsko - Białej z ceną łączną 1 648 200 zł (kwota brutto); gwarancja i rękojmia
24 miesiące; w wysokości 1 350 000 zł zakup finansowany z budżetu Gminy, a reszta przez OSP.
„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury na terenie AG w Złotkowie”
- przetarg w przygotowaniu
Przetarg „Budowa ulic w Złotnikach os. Grzybowe - ul. Kukułcza, plac Sokoła”, przetarg w trakcie
postępowania i najniższa oferta - 527 548 zł, najwyższa - 1 382 000 zł, zmierzamy do
rozstrzygnięcia przetargu, ale będzie to wymagało zwiększenia środków w kwocie ok. 50 000 zł.
„Biletomaty węzeł Złotniki” - ogłoszono II przetarg na wprowadzenie biletomatów jako elementów
wyposażenia węzła przesiadkowego.

b/ Przewodniczącej Rady Gminy
•

Dnia 24 września wpłynęła skarga na Wójta Gminy Suchy Las, treść: „1. Brak skutecznych
obiektywnych działań ze strony Wójta jako gospodarza Gminy na zgłaszane przez nas od ponad
3 lat na piśmie i osobiście problemy związane z uciążliwościami wynikającymi z samowolnego
uruchomienia marketu Żabka - właściciela budynku przy ul. Leśnej 62 sąsiadującego bezpośrednio
z naszą nieruchomością, który zgodnie z decyzją Wójta o warunkach zabudowy, a następnie
zatwierdzonym projektem budowlanym winien pełnić wyłącznie funkcję mieszkaniową
z wydzielonym pomieszczeniem przeznaczonym na biuro (rachunkowe).
2. bezpodstawne udzielenie w 2016 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w budynku
jednorodzinnym mieszkalnym przy ul. Leśnej 62 w Suchym Lesie.
3. brak reakcji i odpowiedzi na nasze wnioski i pisma z lipca 2018 r. w sprawie cofnięcia koncesji
i odmowy jej przedłużenia.
Uzasadnienie: Wójtowi Gminy Suchy Las p. Grzegorzowi Wojtera znane są od co najmniej 3 lat
z urzędu oraz zgłaszane przez nas pisemnie i podczas osobistych rozmów w siedzibie Urzędu,
poważne uciążliwości i ograniczenia korzystania z naszego domu mieszkalnego przy ul Leśnej
60 A, spowodowane samowolnym przyzwoleniem inwestora na uruchomienie w budynku
pobudowanym w 2015 r. po sąsiedzku przy ul. Leśnej 62 marketu Żabka. Jest to absolutnie
niezgodne z decyzją Wójta Gminy Suchy Las o warunkach zabudowy i zatwierdzonym projektem,
które przewidywały na tej nieruchomości pobudowanie wyłącznie budynku jednorodzinnego
mieszkalnego, a nie (co nastąpiło w rzeczywistości) usługowo - handlowego. W szczególności,
zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 4 lutego 2015 r. nr 442/15 o zatwierdzeniu
projektu budowlanego, lokal użytkowy na parterze może być przeznaczony wyłącznie na
działalność biura (wg. deklaracji inwestora - biura rachunkowego). Pomimo nie zakończonych
dotychczas ostatecznie postępowań przed organami administracji budowlanej i sądami
administracyjnymi dot. zatwierdzenia tego projektu, w tym ustalenia rzeczywistej kategorii
pobudowanego obiektu oraz braku z tego powodu decyzji co do sposobu użytkowania, właściciel
budynku - samowolnie dopuścił do funkcjonowania w tym lokalu niemal całodobowego marketu
sieci Żabka i do tej działalności przystosował zagospodarowanie terenu, tworząc publicznie
dostępny - otwarty, duży parking przydrożny przed marketem (stanowiący poważne źródło hałasu
i innych immisji), znajdujący się bezpośrednio obok frontu naszego budynku jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej. Nadto od prawie dwóch lat w lokalu na piętrze prowadzi działalność hotelu
robotniczego, a na parkingu przed sklepem całodobowy paczkomat In Post. Powyższe okoliczności
są dobrze znane Wójtowi, nie tylko z kierowanej przez nas licznej korespondencji, ale także
z urzędu, gdyż bieżąco przesyłane mu są do wiadomości kopie decyzji organów administracji
budowlanej oraz wyroków WSA i NSA w tej sprawie. Pan Grzegorz Wojtera w wielu rozmowach
z nami w Urzędzie Gminy i telefonicznie wykazywał rzekome zrozumienie z powodu uciążliwości
dla nas wywołanych funkcjonowaniem marketu Żabka i obiecywał, że jako gospodarz Gminy
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i wydawca dla spornej nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy, pomoże nam we
współdziałaniu z właściwymi organami administracji budowlanej w wyjaśnieniu tej sprawy
i zakończeniu samowolnego użytkowania budynku przez market Żabka w lokalu przeznaczonym
na biuro. Liczyliśmy też, że jeżeli istnieje potrzeba otwarcia marketu spożywczego na terenie
Suchego Lasu - Wschód, wygospodaruje on stosowną działkę w innym miejscu przeznaczoną
decyzją o warunkach zabudowy lub planem zagospodarowania przestrzennego do tego rodzaju
działalności handlowo - gastronomicznej. Niestety, po doświadczeniach z uczestniczenia jako
strony w trwających w tej sprawie procesach administracyjnych i sądowych, ocenić musimy
działania Wójta jako nakierowane jedynie na to, aby „wyciszyć nasza aktywność w obronie
naszych praw w tej sprawie". Wygląda na to, że Wójt nie działa w tej sprawie obiektywnie, jakby
„akceptował" podstępne działania Spółki będącej inwestorem, zmierzające prawdopodobnie już od
chwili złożenia wniosku o warunki zabudowy do pobudowania marketu i hotelu robotniczego
na działce przeznaczonej wyłącznie pod budowę domu jednorodzinnego mieszkalnego. Wójt przez
3 lata nie podjął bowiem żadnych działań zmierzających do zaprzestania funkcjonowania marketu
pomimo, iż zostały przez to naruszone wydane przez niego warunki zabudowy dla tej
nieruchomości. Wręcz przeciwnie Wójt aktywnie przyczynił się do umożliwienia organizacji
marketu, wydając zgodę na przyłączenie niewielkiej nieruchomości sąsiedniej, przyległej do pasa
ruchu i spornego budynku, co umożliwiło inwestorowi powiększenie parkingu przed marketem.
Z kolei po uruchomieniu marketu, wiedząc o wdrożonych na nowo postępowaniach w przedmiocie
zatwierdzonego projektu sposobu użytkowania, nie czekając na ich finał, już w początku 2016 r.
wydał ajentowi Żabki - koncesje na sprzedaż detaliczna alkoholu, w tym wysokoprocentowego
(prowadzona od 6.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu, także w niedziele wolne od handlu
i święta). Zatem, według zatwierdzonego ówcześnie projektu wydanego na podstawie decyzji
Wójta o warunkach zabudowy, swoją decyzją faktycznie zezwolił na sprzedaż alkoholu w lokalu
przeznaczonym na biuro, a nasze późniejsze wnioski o choćby cofnięcie koncesji do czasu
prawomocnego zakończenia postępowań administracyjnych i wydania decyzji o użytkowaniu
budynku, odrzucił kwitując, że nie jesteśmy dla niego stronami. W tej kuriozalnej sytuacji,
krzywdzącej nasze prawa jako mieszkańców Gminy Suchy Las, w lipcu i początkach sierpnia
2018 r. skierowaliśmy do Wójta pisma domagając się cofnięcia przez niego z urzędu koncesji
i odmowy jej przedłużenia, co najmniej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowań
o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydania przez właściwy organ decyzji o zezwoleniu na
użytkowanie tego obiektu. Powyższe pisma, przedstawiające istotne okoliczności sprawy, zostały
zignorowane przez Wójta i nie uzyskaliśmy na nie żadnej odpowiedzi, a market Żabka funkcjonuje
dalej jak od 3 lat, jakby nic się nie działo i wszystko było zgodne z prawem. Wydanie przez Wójta
w tych okolicznościach koncesji na detaliczną sprzedaż alkoholu jest zatem decyzją całkowicie
niezasadną pod względem prawnym i faktycznym. Nadto stanowi ona faktycznie podstawę
istnienia tego marketu, którego działalność opiera się głównie na detalicznej sprzedaży napojów
alkoholowych. W naszych pismach wskazaliśmy na jasne argumenty, że wydanie koncesji na
sprzedaż alkoholu w tym budynku, jest niezgodne z warunkami ustawy o przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, a przy tym w sposób rażący godzi bezpośrednio w nasze prawa do swobodnego
korzystania z naszego domu. Zatem domagamy się od Wójta wznowienia i obiektywnego
rozpoznania sprawy koncesji przez pryzmat mających w tej sprawie decydujące znaczenie, faktów
wynikających z postępowań administracyjnych i sadowych, wskazujących przede wszystkim na
brak w obecnym stanie prawnym obiektu, możliwości jego legalnego użytkowania. Opisane
działanie Wójta w tej sprawie odbieramy zatem jako nieobiektywne. wręcz w zamierzony sposób
przychylne inwestorowi. W rezultacie, Wójt jako organ samorządu terytorialnego, wspomaga
bezpośrednio inwestora, który wbrew warunkom zabudowy i zatwierdzonemu projektowi
budowlanemu samowolnie zmienił sposób użytkowania budynku i zagospodarowania terenu wokół
niego. Następnie nie zważając na nie zakończone postępowania dotyczące odmowy zatwierdzenia
projektu oraz pozwolenia na budowę i nie licząc się z prawami innych osób, właścicieli sąsiednich
nieruchomości, czerpie korzyści z prowadzonej działalności gospodarczej w spornym budynku
oraz jego otoczeniu, gdzie formalnie nikt z konkurencji nie mógłby uzyskać pozwolenia
na prowadzenie w tym miejscu marketu handlowo - gastronomicznego i hotelu robotniczego.
Przeważająca część działalności marketu Żabka opiera się na handlu detalicznym napojami

- 16 -

alkoholowymi nisko i wysokoprocentowymi, co poważnie oddziałuje negatywnymi,
niedopuszczalnymi w tym miejscu wśród innych domów mieszkalnych, znaczącymi immisjami,
szczególnie na nasza sąsiednia nieruchomość. Tego rodzaju immisje nie są przewidziane dla tej
nieruchomości w decyzji Wójta Gminy Suchy Las o warunkach zabudowy i ówczesnej decyzji
Starosty Poznańskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.
Nie trzeba chyba szczególnie dowodzić znaczącej różnicy jakie oddziaływanie wywołuje na
sąsiednie nieruchomości funkcjonowanie niemal całodobowego marketu z alkoholem, a jakie biuro
rachunkowe bądź inne biuro. Fakty są następujące: Z uwagi na usytuowanie ul. Leśnej, ruch
pieszych jest znikomy. Większość klientów marketu dojeżdża tam samochodami, zatrzymując
w godzinach otwarcia marketu dziesiątki pojazdów, dostawczaki i samochody ciężarowe, a nawet
ciężkie maszyny budowlane na parkingu przed Żabką, ale także rozjeżdża pobocze i teren naszej
sąsiedniej działki przed ogrodzeniem, utwardzany co roku na nasz koszt oraz bardzo często tarasuje
dostęp do bramy wyjazdowej i furtki wejściowej. Towarzyszy temu zwykle warkot silników
pojazdów, zadymienie spalinami, trzaskanie drzwiami, głośne rozmowy i krzyki, także zachowania
„amatorów alkoholu na świeżym powietrzu", a na zwracane klientom marketu uwagi, spotykamy
się z wyzwiskami albo arogancją. Największy ruch jest wcześnie rano i wieczorami lub w tzw.
niedziele niehandlowe i święta, gdy większe markety sa nieczynne. Do tego dochodzą częste
wyładunki towarów, zwłaszcza dużych ilości piwa z samochodów ciężarowych i dostawczych,
także nad ranem. Wszystko to ma miejsce kilka metrów od fontu naszego domu. Dodać też należy
obserwowane kolizje wskutek zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych
na zatłoczonej pojazdami w tym autobusami ZKP ul. Leśnej, jakie wywołują ciągłe manewry
na jezdni pojazdami korzystającymi z parkingu przed marketem oraz pojazdami ciężarowymi
z zaopatrzeniem. Dzieje się tak dlatego, że przedmiotowa nieruchomość nie jest przeznaczona
do działalności handlowo- gospodarczej. Wracając do przedstawionej Wójtowi, należącej do jego
kompetencji, kwestii wydania koncesji na alkohol, zgodnie z treścią przesłanego mu w kopii
najnowszego postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z dnia
14 czerwca 2018 r., stan prawny budynku jest taki, że cyt. „nie istnieje w obrocie prawnym decyzja
zatwierdzająca projekt budowlany dla przedmiotowego budynku, a tym samym niemożliwe jest
określenie legalnego sposobu jego użytkowania. To oznacza, że Spółka - właściciel budynku nie
może w sposób skuteczny prawnie przekazać najemcy, czyli ajentowi marketu Żabka, praw do
dysponowania wydzielonym lokalem niemieszkalnym w celu jego użytkowania przez market,
których sama nie posiada. Kwestia ta stanowi zatem istotną okoliczność, dowodząca braku po
stronie przedsiębiorcy jednego z niezbędnych, wymaganych przez ustawę o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, warunków uzyskania koncesji, jakim jest
przedstawienie tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być realizowana sprzedaż alkoholu na
podstawie koncesji. Wójt wydając koncesję w okolicznościach tej sprawy, nie może zatem jak to
uczynił „ przymykać oczu" na brak zakończenia postępowań dot. zatwierdzenia projektu i sposobu
użytkowania budynku. Nie może także, wiedząc z urzędu o nie zakończonych procesach
administracyjnych dot. tego budynku, bezrefleksyjnie uznać za tytuł do lokalu jakąkolwiek umowę
najmu zawartą przez ajenta Żabki z inwestorem - właścicielem budynku, bez sprawdzenia, czy
rzeczywiście posiada on prawo do dysponowania lokalem, a więc czy w rozumieniu przepisów
prawa, lokal ten został dopuszczony do użytkowania i z jakim przeznaczeniem. Przy zachowaniu
niezbędnej staranności i obiektywizmu okazałoby się, że tego rodzaju umowa jest nieważna z mocy
prawa, bo lokal ten nie może być dotychczas legalnie użytkowany, a z pewnością na działalność
inna niż biuro. Składając powyższą skargę domagamy się więc w tych okolicznościach jako
obywatele, mieszkańcy Gminy Suchy Las równego traktowania przez Wójta także naszych praw
i uwzględnienia ich przy podejmowaniu decyzji skutkującej pośrednio zwiększeniem
intensywności niedopuszczalnych immisji na naszą nieruchomość związanych z funkcjonowaniem
marketu Żabka. Efektem tego winno być ponowne przeanalizowanie sprawy przez Wójta
i niezwłoczne cofniecie z urzędu, koncesji na sprzedaż alkoholu oraz odmowę jej ew. przedłużenia.
Tak jak wskazano, Wójt winien przed wydaniem koncesji zauważyć, że inwestor - właściciel
budynku nie jest władny samodzielnie zdecydować o jego użytkowaniu, bądź dokonać istotnej
zmiany sposobu użytkowania budynku bez uzyskania decyzji właściwego organu, tym bardziej nie
może tego „obejść”, poprzez zawarcie umowy najmu z innym przedsiębiorcą - ajentem Żabki.
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Nasze żądanie, zlekceważone przez Wójta, dotyczące cofnięcia koncesji oraz odmowy jej
przedłużenia, jest jednocześnie zgodne z celem ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
bieżącą polityką władz państwowych, samorządowych, zmierzającą do ograniczenia
funkcjonowania punktów sprzedaży alkoholu, co winno dotyczyć także zarządzanej przez niego
Gminy Suchy Las. Niewątpliwie, proporcjonalnie do liczby okolicznych mieszkańców
w promieniu kilkuset metrów od ul. Leśnej 62 znajduje się wystarczająca ilość punktów sprzedaży
alkoholu. Sklepy z alkoholem znajdują się: na pobliskim osiedlu przylegającym do ul. Leśnej,
monopolowy 24 h na ul. Morasko, sklep 24 h na stacji benzynowej Orlen przy ul. Obornickiej.
Zaledwie 1 przystanek autobusowy dzieli ul. Leśną 62 od Rynku przy którym znajdują się 2 duże
markety prowadzące sprzedaż alkoholu, jest też tam w pobliżu Sucholeska Galeria Handlowa,
itd. Z tych względów zmuszeni jesteśmy złożyć skargę na postępowanie Wójta w tej sprawie,
licząc na wnikliwe i obiektywne rozpoznanie jej przez Radę Gminy Suchy Las. W razie potrzeby
deklarujemy osobiste stawiennictwo na posiedzeniu Rady Gminy w tej sprawie celem odpowiedzi
na ew. pytania”. Skargę tę przekazuję do Komisji Rewizyjnej.
Wniosek do budżetu złożony przez „Corona Florum”, do wiadomości Rady Gminy i Komisji
Finansowo – Budżetowej.
Wniosek pp. Jeske o sporządzenie planu miejscowego „Prosimy o skierowanie naszego wniosku
do Rady Gminy o sporządzenie planu miejscowego dla terenu działek położonych w Jelonku przy
ulicy Złotnickiej (…). Wymieniony wniosek jest powtórzeniem wniosku z lat 2011 oraz z roku
2017”.
Korespondencja z Regionalnej Izby Obrachunkowej „Działając na podstawie (…) o przedłożonej
przez Wójta Gminy Suchy Las informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las
za pierwsze półrocze 2018 roku wyraża opinię pozytywną z uwagą”. Państwo macie to swoich
materiałach.
Korespondencja z Regionalnej Izby Obrachunkowej z 13.09.2018 r. „Regionalna Izba
Obrachunkowa w Poznaniu (…) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w odniesieniu
do uchwały Nr XLVII/530/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suchy Las, z powodu naruszenia przepisów
art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W przedmiotowej uchwale,
w § 5 sformułowano obowiązek dla wójta gminy do przedłożenia projektu uchwały budżetowej
m.in. wraz z materiałami informacyjnymi, nie określono jednak ich rodzaju. Zgodnie z art. 234
pkt 3 ustawy o finansach publicznych uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:
wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.
Na podstawie art. 88 ustawy o samorządzie gminnym tut. Izba wzywa do dnia 19 września 2018 r.
do złożenia wyjaśnień dlaczego wymóg wskazanego przepisu nie został zrealizowany w zakresie
materiałów informacyjnych, w szczególności dlaczego nie określono ich rodzaju. Przedstawiciel
podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, zgodnie z treścią art. 18 ust. 3 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ma prawo uczestnictwa
w posiedzeniu kolegium izby, którego termin został wyznaczony na dzień 25 września 2018 r.
od godz. 10.00 w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8, sala 207.
Pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i długie uzasadnienie do Rady Gminy Suchy
Las, doręczenie prawomocnego orzeczenia i zwrot akt. Informuję się nas, że w wykonaniu
zarządzenia z dnia 30.08.2018 r. sekretariat WSA w Poznaniu przesyła w załączeniu odpis
prawomocnego wyroku z dnia 14.06.2018 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie ze skargi Wojewody
Wielkopolskiego i jednocześnie zwraca akt. Wyrok: „Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
14 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Gminy Suchy
Las z dnia 19 grudnia 2016 r. nr XXVI/298/16 w przedmiocie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność § 4 i § 15 w części tekstowej zaskarżonej
uchwały oraz jednocześnie stwierdza jej nieważność w zakresie terenu oznaczonego symbolem Tz
w części rysunkowej planu, a także stwierdza nieważność § 9 ust. 1 i 2 pkt 3 w zakresie słów
pod poszerzenie dróg publicznych oraz § 11 zaskarżonej uchwały w pozostałej części oddala skargę
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i zasądza od Gminy Suchy Las na rzecz skarżącego Wojewody Wielkopolskiego kwotę 480 zł
tytułem zwrotu kosztów postępowania”. Całość do zapoznania się w Biurze Rady.
Wniosek o budowę oświetlenia dróg na terenie osiedla „Na Wzgórzu” i takich wniosków jest kilka.
„Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 Prawa energetycznego - do zadań własnych gminy w zakresie
zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia
znajdujących się na terenie gminny m.in. ulic, dlatego wnoszę o zainstalowanie oświetlanie
na osiedlu Na wzgórzu (ulice Forteczna, Stroma, Tarasowa, Widokowa). Na naszym osiedlu
powstało już wiele budynków mieszkalnych, zwiększyła się liczba mieszkańców, w tym rodzin
z dziećmi. W okresie jesień - zima, kiedy wcześnie zapada zmrok, na osiedlu nie jest bezpiecznie.
Pas drogowy nie jest widoczny, a chodników nie ma. Cały czas w naszej okolicy przebywają dzikie
zwierzęta (sarny, kuny, dziki), które w szczególności jesienią i zimą wbiegają na nieoświetlone
ulice prosto pod samochody. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, szczególnie dzieciom
wracającym po ciemku do domu, jest także zadaniem własnym Gminy Suchy Las. Instalacja
oświetlania na naszym osiedlu jest konieczna. Pozwoli to zapewnić mieszkańcom bezpieczne
warunki zamieszkiwania, co niewątpliwie także będzie budować pozytywny wizerunek Gminy
dla obecnych i przyszłych mieszkańców”. Kieruję ten wniosek do Pana Wójta o uwzględnienie
w projekcie budżetu oraz do Komisji Finansowo – Budżetowej.
Wniosek dotyczący przyłączenia do kanalizacji sanitarnej terenu osiedla „Na Wzgórzu”. Również
te wnioski, a jest ich trzy kieruję do Pana Wójta o uwzględnienie w projekcie budżetu oraz
do Komisji Finansowo – Budżetowej.
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Wsi Chludowo „Zwracamy się z wnioskiem do Pana Wójta
o wsparcie w formie ufundowania instrumentu muzycznego - trąbki, dla jednego z muzyków
Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Chludowo (…)”. Pismo jest adresowane do Wójta Gminy i do
Przewodniczącej Rady a więc apeluję do Pana Wójta o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku
o dofinansowanie zakupu instrumentu. Wniosek kieruję też do Komisji Społecznej.
„Zaproszenie na posiedzenie Uroczystą XLIII Sesję Rady Powiatu w Poznaniu w całości
poświęconą upamiętnieniu 100 - rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, która odbędzie
się w dniu 10 października 2018 r. o godz. 11.00 w Auli Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a.”.
Wniosek skierowany do Rady Gminy o powołanie rady seniorów osiedli Suchy Las „My seniorzy
z Suchego Lasu wnioskujemy o najszybsze powołanie rady seniorów osiedli Suchy Las oraz
nadanie jej statutu” Tutaj jest 19 podpisów, kieruję to do Komisji Społecznej.
Pismo Sołtys wsi Zielątkowo R. Roszczyk „W związku z wnioskiem mieszkańców jednogłośnie
przyjętym podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 06.09.2018 r. wnosimy o zmianę statutu sołectwa
Zielątkowo w rozdziale 2 § 5 pkt 6. Obecnie jest Rada sołecka liczy 5 osób, zmiana na: Rada
sołecka liczy 5-10 osób”. Kieruję to pismo do Komisji Społecznej.

c/ Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Do dnia dzisiejszego nie odbyło się żadne posiedzenie.
Jest zarządzone posiedzenie na 3 października godz. 11:00, które będzie poświęcone działalności
opieki społecznej na terenie województwa wielkopolskiego.
Radny G. Łukszo: Moja Komisja obradowała we wtorek, było to krótkie zebranie, gdzie
podsumowaliśmy to co w tej kadencji się działo i następnego posiedzenia już nie planujemy. Dziękuję
bardzo.
d/ Przewodniczących Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas: Komisja Społeczna w miesiącu wrześniu odbyła
jedno spotkanie zgodne z planem pracy, było to 11 września, gdzie opracowywaliśmy wnioski
do budżetu, które zostały skierowane do Wójta i do Komisji Finansowo – Budżetowej. Tych
wniosków jest 23, przy czym kilka wniosków ze względu na obszerność dokumentów występuje jako
załączniki. Odczytam:
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- wykonanie nowego ogrodzenia zabytkowej kapliczki w Zielątkowie przy ul. Krętej, koszt 2.500 zł.,
- wykonanie stojaka na rowery i zadaszenie placu zabaw w Zielątkowie,
- dofinansowanie koła wędkarskiego „Delfin” – 3.000 zł, na zarybianie 8.000 zł,
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Szkolną a boiskiem sportowym w Chludowie,
- remont boiska szkolnego w Chludowie,
- przejęcie boisk szkolnych w Chludowie, Biedrusku przez GOS,
- monitoring boiska i placu zabaw w Chludowie,
- utrzymanie i opłacenie dzierżawy boiska w Biedrusku, tzw. stara strzelnica,
- budowa sali gimnastycznej przy SP 2 w Suchym Lesie,
- II etap budowy zespołu przedszkolno – szkolnego w Golęczewie,
- kontynuacja budowy budynku historycznego w Chludowie „Stary Bar”,
- odwodnienie terenu biblioteki i przedszkola w Chludowie,
- zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla zespołu „Chludowianie”,
- zapewnienie środków finansowych dla klubu seniora przy Towarzystwie Przyjaciół Gminy Suchy
Las – 15.000 zł,
- stowarzyszenie „Basket Suchy Las” – zał. 1,
- stowarzyszenie artystyczne „Twórczość bez granic” – zał. 2,
- koło wędkarskie nr 122 „Przynęta” w Suchym Lesie – zał. 3,
- Orkiestra Dęta Wsi Chludowo – zakup instrumentu 12.500 zł, - wydanie płyty z kolendami
15.000 zł i pozostałe wydatki – zał. 4,
- wiata na terenie OSP Suchy Las i utwardzenie terenu – 10.000 zł,
- konserwacja ogrodzenia boiska w Golęczewie od ul. Dworcowej,
- wnioski Radnego M. Jankowiaka – zał. 5,
- wnioski Radnego G. Rewersa – zał. 6,
- stowarzyszenie „Corona Florum” – zał. 7.
Komisja jednogłośnie przyjęła wszystkie wnioski. Dziękuję.
Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska: Komisja Komunalna
i Ochrony Środowiska spotkała się w tym miesiącu dwukrotnie. Dnia 12 września zostały
sformułowane wnioski do budżetu na 2019 r. i było ich ponad 30, zaś 25 września opiniowaliśmy
projekty uchwał na dzisiejszą sesją oraz opiniowaliśmy projekt kodeksu reklamowego, który został
zaopiniowany pozytywnie. Dziękuje bardzo.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski: Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyła dwa posiedzenia, pierwsze odbyło się w dniu
11 września, tematem było przygotowanie wniosków do budżetu gminy na rok 2019. Po zebraniu
wielu wniosków z większości jednostek pomocniczych oraz organizacji takich jak np. OSP, Komisja
wybrała i podjęła decyzje jakie wnioski skierować do wójta. Łącznie na liście znalazło się
18 wniosków, które w większości dotyczą poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
Drugie posiedzenia Komisji odbyło się 25 września i dotyczyło głównie podsumowania
przeprowadzonej pod kątem bezpieczeństwa w lipcu kontroli terenów wokół jednostek oświatowych
naszej gminy. W odniesieniu do spisanego protokołu pokontrolnego podczas wizji w terenie, relację
z zawartych w nim uwag, złożył prac. Referatu Komunalnego p. J. Klimczewski. Mimo, że protokół
zawierał wiele uwag, w tym krótkim czasie (i tutaj, należy wziąć pod uwagę, że niektóre z uwag
wymagają wykonania i uzgodnienia projektu), została zrealizowana większość z nich, a część doczeka
się realizacji w miesiącu październiku br. W dalszej części posiedzenia dokonaliśmy opiniowania
projektu uchwały na najbliższą sesję rady oraz analizy korespondencji. W kolejnym punkcie,
członkowie komisji podjęli dyskusję dotyczącą między innymi braku od miesiąca lipca umowy z tzw.
łowczym gminnym a dotyczącej odłowu i odstrzału dzikiej zwierzyny oraz usuwania padłych lub
zabitych zwierząt. W sytuacji, gdzie już dzisiaj mamy bardzo dużo zgłoszeń dotyczących w/w
zagadnień, jest to sytuacja nie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę zbliżający się okres zimowy
gdzie pojawianie się dzikiej zwierzyny w bardzo dużej liczbie wzrasta. Podnieśliśmy także tematy
związane z usterkami w nowo wybudowanym przedszkolu w Biedrusku, gdzie między innymi spadł
sufit, wystąpiło zalanie z powodu awarii wody. Poruszono także temat ograniczonej widoczności
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przy wyjeździe z ul. Sosnowej w ul. Nektarową, gdzie widzialność ogranicza szafka
telekomunikacyjna. Zaproponowano usytuowanie lustra. Wszystkie tematy wymagające dalszych
działań będą przez Komisję rozwiązywane w formie konsultacji lub poprzez złożenie odpowiednich
wniosków. Dziękuję bardzo za uwagę.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego D. Matysiak:
Komisja w miesiącu wrześniu obradowała jeden raz, 24 września br. Na posiedzenie przybyli
mieszkańcy, którzy wnioskowali o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
czyli wniosek pp. Jeske. Ponadto, opiniowaliśmy projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Wyniki
głosowań są znane, ponieważ zostały podane przy uchwałach. Niestety co do projektu uchwały, który
został zdjęty z dzisiejszego porządku sesji, tj. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
zabudowanych nieruchomości położonych w Suchym Lesie na rzecz samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las, to nikt nie potrafił nam
wyjaśnić, nie było p. Skarbnik, ani Dyrektora A. Ogórkiewicza więc nie byliśmy w stanie tego
opiniować, ani dowiedzieć się co się zmieni, gdy zostanie to przekazane. Jakie z tego wynikną
korzyści, jakie ewentualne zobowiązania, itd. Dziękuję.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej G. Łukszo: Komisja Rewizyjna nie obradowała, co nie
znaczy, że nic nie robiła. Dnia 19 września wpłynęło pismo z Centralnego Biura Antykorupcyjnego
– Delegatura w Poznaniu, które było adresowane do mnie. Pozwolę sobie je odczytać, bo myślę,
że jest ono warte, aby było odczytane na sesji, ponieważ ja musiałem się do tego ustosunkować,
co jest częścią pracy Radnego „Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Poznaniu, działając na
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 3 oraz art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1993), w związku z prowadzonymi
czynnościami analityczno-informacyjnymi dotyczącymi zawarcia przez Gminę Suchy Las umowy
dzierżawy budynku szkoły podstawowej położonej przy ul. Konwaliowej 4 w Suchym Lesie, z firmą
MHA Invest z s. w Jelonku, zwraca się z prośbą o udostępnienie protokołu z kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Suchy Las, w zakresie związanym z budową filii Szkoły
Podstawowej w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej (wyników kontroli). Ponadto, zwracamy się z
prośbą o informację, czy przedmiotem kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną było
zamówienie publiczne pn. Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną
i zagospodarowaniem terenu, ul. Konwaliowo w Suchym Lesie, gmina Suchy Las (nr ogłoszenia
277987 - 2013), prowadzone równolegle do przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Suchy Las, położonej w Suchym Lesie, oznaczonej ewidencyjnie: działka nr 217/12. Ww. zamówienie
publiczne prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pomimo dużego
zainteresowania potencjalnych wykonawców zostało unieważnione. Prosimy o udzielenie odpowiedzi
w terminie do dnia 21 września 2018 r.”. Ja pozwoliłem sobie na to pismo odpowiedzieć i również
pozwolę sobie tę odpowiedź odczytać: „Szanowny Panie, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Las
kontrolowała inwestycję przy ulicy Konwaliowej, podczas dwóch posiedzeń 25.10.2016 r. oraz
3.10.2017 r. Przedmiotem kontroli były przede wszystkim umowy zawarte w ramach tego
przedsięwzięcia:
1. Umowa o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste z dnia 10.02.2014 r. pomiędzy Gminą
Suchy Las a MHA Invest Sp. z o.o.;
2. Umowa z dnia 12.05.2014 r. o ustanowieniu służebności gruntowej w celu zagwarantowania
na rzecz Gminy dostępu do boiska przez działkę nr 217/12;
3. Umowa dzierżawy z dnia 12.05.2014r., której przedmiotem jest cała nieruchomość, tj. działka
gruntu nr 217/12 w Suchym Lesie oraz budynek Filii, który według umowy miał zostać na niej
posadowiony. Umowa dzierżawy została zawarta na okres 15 lat. Z jej tytułu Gmina zobowiązana
jest uiszczać spółce czynsz w wysokości 1 428 000 zł netto rocznie.
4. Umowa przedwstępna sprzedaży z dnia 12.05.2014 r., z której wynika, że po wygaśnięciu
ww. umowy dzierżawy wydzierżawiający czyli spółka MHA Invest Sp. z o.o. odsprzeda Gminie
prawo użytkowania wieczystego działki nr 217/12 oraz prawo własności budynku Filii na niej
posadowionego za cenę 1 grosza.
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Wszystkie te umowy w załączeniu do niniejszego pisma (załączniki: 1,2,3,4). Ponadto Komisja
Rewizyjna analizowała modele finansowe dla szkoły oraz koszty jej utrzymania. Osobną częścią
posiedzenia była geneza zlokalizowania oraz powstania szkoły przy ulicy Konwaliowej. Szczegóły
odnośnie tego są w protokole pokontrolnym (załącznik nr 5). Komisja Rewizyjna nigdy nie
kontrolowała zamówienia publicznego pt. Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z salą
gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu, ul. Konwaliowa w Suchym Lesie, gmina Suchy Las.
Z poważaniem G. Łukszo – Przewodniczący Komisji”. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Ad. 18.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Mamy dzisiaj dużo interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
Czy Państwo życzą sobie, żeby wszystko przeczytać?
Interpelacja Pana G. Łukszo dotycząca Biedruska i placów zabaw w tej miejscowości. Pan Radny
otrzymał odpowiedź na tę interpelację.
Następna interpelacja Radnego G. Łukszo dotyczyła projektu oznakowania zarówno poziomego, jak i
pionowego w Biedrusku i również otrzymał odpowiedź na tę interpelację.
Wszystkie interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje znajdują się w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej Gminy.
Interpelacja Radnego P. Tyrki dotycząca kosztów funkcjonowania Rady Gminy i środków
przeznaczonych na Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy i Pan Radny otrzymał odpowiedź.
Interpelacja Radnego G. Łukszo dotycząca skrzyżowania ul. Poznańskiej i Jesionowej oraz ulic
na terenie osiedla Jesionowego i otrzymał Pan Radny odpowiedź od Wójta.
Interpelacja Radnego G. Łukszo dotycząca infrastruktury na terenie os. Natura w Biedrusku i Pan
Radny otrzymał odpowiedź.
Interpelacja Radnego G. Łukszo dotycząca infrastruktury na terenie os. Kamieni Szlachetnych
w Biedrusku i także otrzymał informację.
Interpelacja Radnego W. Majewskiego dotycząca realizacji zadań budżetowych i Pan w formie
tabelarycznej odpowiedź też otrzymał.
Kolejna interpelacja Radnego W. Majewskiego w sprawie wysokości pozyskanych środków z dotacji
z UE i też Pan Radny otrzymał odpowiedź Wójta.
Interpelacja Radnego D. Matysiaka dotycząca modernizacji oświetlenia na terenie całej gminy i Radny
pytał na czym polegała ta modernizacja i też jest odpowiedź na tę interpelację.
Interpelacja Radnego M. Przybylskiego dotyczącą Złotnik – Osiedla, w szczególności rejonu
ul. Kochanowskiego i pytał o wycinkę drzew w tym rejonie w związku z planowaną budową ulic. I też
Pan Radny otrzymał odpowiedź.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, odpowiedział Pan na interpelację odnośnie oświetlenia i dlaczego
Pan wprowadził w błąd na dwóch spotkaniach z mieszkańcami w Biedrusku i w Zielątkowie, gdzie
Pan stwierdził, że już jest realizowana modernizacja oświetlenia na terenie gminy Suchy Las?
Wymienił Pan 3 ulice w Biedrusku i 1 ulice w Zielątkowie, co do zapisów budżetowych jest ok, ale do
Pańskich wypowiedzi już ma się to ni jak. W odpowiedzi na interpelację dowiadujemy się, że dopiero
Pan jakby zwraca się z prośbą o przygotowanie koncepcji. Skąd Pan na to weźmie pieniądze,
bo przecież wymiana tych lamp i okablowania to myślę, że to jest kilka ładnych milionów?
W budżecie nie ma takiej kwoty na ten rok. Proszę o odpowiedź.
Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa, na pewno nie użyłem, mówiąc o tym projekcie modernizacji,
wymieniając chyba liczbę punktów świetlnych, które będą podlegały tej modernizacji stwierdzenia,
że w tej chwili jest ten projekt realizowany. Natomiast, modernizacja oświetlenia na terenie gminy
jest realizowana, nawet dzisiaj Pan Zastępca Wójta informował o kolejnych 5 ulicach, które tworzą
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system oświetlenia na terenie gminy i ten system jest w sposób ciągły realizowany. Zaś sam projekt,
który polega na wymianie opraw i finansowania tego z oszczędności, które uzyskuje się poprzez
wymianę na oprawy o mniejszym poborze energii jest projektem, który będzie dopiero wdrażany
i będzie zorganizowany przetarg. Na pewno przed przetargiem nie użyłbym takiego określenia, że ten
projekt jest realizowany. Ciągła modernizacja oświetlenia od wielu lat jest na terenie gminy
realizowana. Jeżeli Pan to źle zrozumiał lub jeżeli tak to wynikało z mojego nieprecyzyjnego
określenia na zebraniu to bardzo przepraszam, ale oczywiście moją intencją było poinformowanie,
że taki projekt jest w przygotowaniu.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, stwierdził Pan, że nie trzeba zrobić zapisów o żadnych ulicach,
bo już w tym roku jest realizowana wymiana oświetlenia w całej gminie Suchy Las więc tutaj nie było
złego zrozumienia tylko stwierdzony fakt, że jest to już realizowane.
Wójt G. Wojtera: Zaproponowałem, żeby tę ulicę, o której rozmawialiśmy wciągnąć do tego
projektu. Natomiast, jestem absolutnie przekonany, że nie użyłem określenia, które wskazywałoby,
że ten projekt jest już teraz realizowany. Podtrzymuje, że istnieje możliwość ujęcia tej ulicy w tym
projekcie, o którym rozmawialiśmy z przedstawicielem fundacji, która przygotowuje dla nas
specyfikację. Podkreślam, że nie użyłem określenia, które wskazywałoby, że ten projekt jest właśnie
w trakcie realizacji.
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Panie Wójcie, ja mam pytanie, jak wygląda sprawa bezpłatnych
biletów dla dzieci z naszych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Ja miałem dziś taki
obrazek jadąc autobusem do Poznania, w Chludowie wsiadła wycieczka chyba uczniów piątej klasy,
która jechała do Poznania i oni niestety wszyscy musieli kupić bilety, żeby do Poznania dojechać.
Podobno w strefie C i B nasze dzieci mają mieć bezpłatne przejazdy, tylko ponoć muszą mieć
wszystkie PEKE-ę. W Poznaniu dzieci PEKI nie muszą mieć, tylko mają legitymację szkolną.
Czy u nas nie byłoby prościej, żeby te dzieci miały legitymację szkolną, a nie że jak ktoś raz na jakiś
czas jedzie do Suchego Lasu na zajęcia w CKiBP to musi mieć PEKĘ. Jak jedzie doraźnie do lekarza,
to dziecko też musi mieć PEKĘ. A czy nie wystarczyłoby, żeby to była legitymacja szkolna, która
upoważnia na terenie gminy do jazdy za darmo, tak jak dzieci mieszkańców Poznania na terenie
Poznania maja bezpłatne przejazdy autobusowe na podstawie legitymacji szkolnej? To byłoby
prostsze. Ale może jest sytuacja taka, że ponieważ ZTM musiał wydać określoną liczbę PEKI, aby nie
zwracać pieniędzy z dotacji z UE, to może dlatego ileś dodatkowych kart PEKA jest tym warunkiem.
Dla mieszkańców gminy byłoby prościej, a ewentualnie wtedy by kupowali bilet na strefę A, który
byłby tańszy. Czy jest taka szansa na zrealizowanie tego?
Zastępca Wójta M. Buliński: W tej chwili trwa wyrabianie tych kart PEKA i do ich wyrobienia
uczniowie mogą jeździć na legitymację wiec na strefę B + C nie musieli kupować biletu. Oczywiście
musieli kupić na strefę A w Poznaniu, bo my tych biletów nie mamy. Na czas wyrobienia PEKI
wystarczy legitymacja. System poznański jest tymczasowo na legitymacjach szkolonych,
ale docelowo ma być na karcie PEKA. Zostało to wprowadzone w trybie szybkim w Poznaniu są teraz
honorowane legitymacje szkolne, ale docelowo będzie PEKA i w moim odczuciu osobistym PEKA
jest wygodniejszą kartą niż większa legitymacja szkolna, która wymaga „odbijania” co jakiś czas,
często uczniowie tę legitymację gubią, niszczą. PEKA jest najnowocześniejszym narzędziem, którą
jak każdy uczeń jednorazowo wyrobi, to ona jest nabijana na cały rok szkolny i wymaga nabicia
ponownie we wrześniu. A więc to nie jest jakaś wielka uciążliwość raz w roku złożenie we wrześniu
PEKI do nabicia i do czasu nabicia podróżowanie na legitymację.
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Panie Wójcie, to nie wiem, ale chyba informacja źle kursuje
w naszej Gminie. W trakcie tego zakupu interweniowałem i kierowca był zdziwiony i on nic nie
wiedział. Zadzwonił do dyspozytora, ten go skierował do Pana Prezesa, a Pan Prezes powiedział,
że nie ma takich ustaleń, że uczeń szkolny może jechać na legitymację szkolną i nie ma ta terenie
gminy biletu darmowego. To jest sytuacja z dzisiaj. I dlatego o tym mówię. Uważam, że jakoś tę
sprawę należy rozwiązać. Nasze dzieci nie są gorsze. Dziękuję.
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Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, dlaczego Pan po raz kolejny mija się z prawdą wprowadzając
Radnych i Komisje w błąd. Myślę, że mogę użyć nawet stwierdzenia, że okłamał Pan Komisję.
Dopytywaliśmy się o wniosek dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Jelonku przy ul. Złotnickiej. Stwierdził Pan, że właściciel terenu nigdy nie składał
wniosku, po czym właściciel zwrócił się do mnie z pytaniem czy może przyjść na Komisję
i przedstawił wnioski, które składał i twierdził, że od 2007 r., ale najwcześniejszy wniosek jaki
odszukał był z 2011 r. Ponawiał te wnioski w kolejnych latach, a Pan dopiero w tym roku przychylił
się do tego wniosku, ale wprowadził Pan w błąd Komisję. Komisja nie mogła się wypowiedzieć co do
tego wniosku, bo nie znała założeń co właściciel by chciał tam realizować. Moim zdaniem jest to
niedopuszczalne. To jest właśnie to z czym staramy się walczyć. Mieszkaniec, przedsiębiorca nie
mogą być wyróżniani, nie może być tworzenia planów według chciejstwa lub nie, temu zrobię a temu
nie zrobię, a temu zrobię jutro, a temu za 20 lat, bo takie przypadki też mamy. To jest
niedopuszczalne. W związku z tym, jako Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego otrzymałem taki wniosek do zaopiniowania, przekaże ten wniosek
do przewodniczących jednostek pomocniczych o zaopiniowanie tego, aby Komisji przedstawić całość
dokumentów i zaopiniować to i żeby mieszkaniec miał raz na zawsze otwartą odpowiedź, tak robimy
albo nie robimy, bo…nie ma takich warunków, itd. Panie Wójcie, dla mnie to jest karygodne.
Dziękuję.
Wójt G. Wojtera: Pierwsza kwestia, chciałem delikatnie zauważyć Panie Przewodniczący, że ja nie
dyskutowałem na temat kiedy i czy w ogóle były składane wnioski. Dyskusja dotyczyła czy w ogóle
wnioski są potrzebne, żeby przygotować projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania planu
miejscowego, bo w tym przypadku mówimy o opracowaniu planu. Ta dyskusja koncentrowała
się wokół tego i na pytanie czy były składane wnioski…ja dokładnie nie pamiętam, ale możliwe,
że Pani M. Ratajczak powiedziała, że nie były składane wnioski, a ja powiedziałem, że nie muszą być
składane wnioski i tutaj Pan jako Przewodniczący z 4 – letnim doświadczeniem bardzo, ale to bardzo
się myli. Jeszcze raz to podkreślę, nie ma potrzeby, żeby tak jak Pan to określił wniosek zawierał
wszystkie elementy planu i określał potrzeby inwestora; potrzeby Gminy Panie Przewodniczący
Komisji. To Gmina poprzez przygotowywanie i uchwalanie planów miejscowych oraz Studium
realizuje politykę zagospodarowania przestrzennego i tam nie ma mowy o wniosku. Jeżeli Pan mi
znajdzie…
Radny D. Matysiak: Ale Pan mówi nie na temat.
Wójt G. Wojtera: Wydaje mi się, że mówię na temat. A chciałbym Pana jeszcze raz uświadomić,
że to Pan mówił nie na temat mówiąc, że warunkiem jest wniosek i warunkiem jest to, co w tym
wniosku jest. No tak, tak. Ile razy było tak, że wniosek napisał właściciel nieruchomości, a Państwo
się z tym nie zgadzaliście, bo macie prawo, ponieważ o kierunkach zagospodarowania decyduje Rada
na podstawie materiałów przygotowywanych przez Wójta i wniosek naprawdę nie ma żadnego
znaczenia. Jeżeli ktoś napiszę o mieszkaniówkę, a Rada zdecyduje, że chce tam zrobić zieleń
publiczną, to Rada ma prawo uchwalić zieleń publiczną. To co jest w tym wniosku naprawdę nie ma
żadnego znaczenia. A jeżeli nie ma to znaczenia, to znaczy, że wniosek też nie ma znaczenia. Rada
może sama z siebie przygotować projekt uchwały i nie czekać na wniosek inwestora. Jeżeli był,
to bardzo dobrze i nawet mniej więcej wiem co w tym wniosku może być, tj. usługi i zabudowa
mieszkaniowa. I rozumiem, że teraz Państwo pozytywnie odniesienie się do wniosku tych Panów,
którzy są autorami. Ostatnio brak tego wniosku był powodem nie uchwalenia tego planu, czyli
rozumiem, że w tej chwili jest komplet. Jest projekt uchwały przygotowany przez Wójta zbieżny
z wnioskami, które zostały złożone.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, nie stwierdziłem, że jest konieczny wniosek do wywołania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wójt G. Wojtera: Przed chwilą Pan tak powiedział.
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Radny D. Matysiak: Nie, nie powiedziałem tego w żadnym momencie. Ja tylko podkreśliłem, że na
zapytanie czy to moje czy Komisji Finansowo – Budżetowej, czy był złożony wniosek czy wiemy,
co inwestor planuje na tym terenie?
Wójt G. Wojtera: Planuje Gmina.
Radny D. Matysiak: Przepraszam, ja Panu nie przerywałem. Czy wiemy co inwestor zamierza.
„Nie, nie było żadnego wniosku w tym temacie. Ja tylko rozmawiałem z inwestorem i inwestor chce
tam zabudowę mieszkaniową i usługi”. Dobrze, ale my jako Komisja nie mieliśmy w ogóle
rozeznania, a Pan miał od 2011 r. na co wskazuje wniosek, co inwestor chce. Nie wiem dlaczego tak
długo był zwodzony? To już inna kwestia, być może nie było takiej potrzeby. Panie Wójcie, proszę
nie przerzucać winy na nas, bo my jak byśmy mieli te informację to już dawno odpowiedzielibyśmy
wnioskodawcy w jakikolwiek sposób. Ja już Panu powiedziałem, co ja jako Przewodniczący Komisji
zrobię w tej sprawie, czyli skieruję wnioski do jednostek pomocniczych Jelonek, os. Grzybowe,
Złotniki i niech ci mieszkańcy też się wypowiedzą. Wtedy Komisja będzie miała komplet
dokumentacji, będzie znała jakby stanowisko jednostek pomocniczych i będziemy mogli wydać
pozytywną lub negatywną opinię, ale na podstawie faktów i mieszkańcy będą mieli pierwszeństwo
do wypowiedzenia się w danej kwestii.
Wójt G. Wojtera: Proszę Państwa, prof. Leoński kiedyś prowadząc szkolenie w WOKiSS-ie
powiedział bardzo ważne zdanie jeżeli chodzi o rolę organów jednostek samorządu terytorialnego
w całym procesie urbanistycznym. Wystarczy przeczytać kto złożył wniosek i o co…o wywołanie
planu zagospodarowania przestrzennego i nie wczytywać się co tam dalej jest. Pan J. Kowalski składa
wniosek o plan miejscowy i dalej nie trzeba czytać, bo Rada będzie decydowała o tym, co w tym
planie będzie, a podpowiedzią będzie Studium, bo takie są zasady. W Studium mamy kierunek i mamy
argument w postaci wniosku, jeżeli Rada sama z siebie nie przystąpi do opracowania. Chciałbym też
zauważyć z całym szacunkiem dla wszystkich ważnych dyskusji z jednostkami pomocniczymi,
że w ustawie o planowaniu przestrzennym na pewno Pan nie znajdzie…rozmawiać należy, ale z całym
szacunkiem dla rad sołeckich, zarządów osiedli i zebrań w postępowaniu przygotowawczym
do wywołania uchwały o planie miejscowym opinia rady czy zarządu osiedla nie jest podstawą. I na
pewno Pan tego w przepisach tej ustawy nie znajdzie, ani w żadnych opiniach czy wyrokach.
To Państwo jako Radni bierzecie odpowiedzialność za przygotowywanie i uchwalanie planów
miejscowych i nie można się usprawiedliwiać i opierać na opinii rady sołeckiej, zarządu osiedla
czy zebrania mieszkańców.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, i to jest różnica, bo my chcemy rozmawiać z mieszkańcami,
chcemy poznawać ich opinie na dane sprawy, a Pan się z tym nie liczy. Również Panu przypomnę,
że jeżeli chodziło o zmianę miejscowego planu, który dzisiaj właśnie przyjęliśmy to co Pan robił…
„to musi najpierw Agencja powtórzyć wniosek, który już składała”. I Pan się upierał, że Agencja musi
powtórzyć wniosek, tak…I dopiero Agencja złożyła kolejny raz wniosek i dzisiaj mamy tego efekt.
Panie Wójcie nie może tak być, że nie liczymy się w ogóle ze zdaniem mieszkańców, nie może tak
być, że nie poznamy opinii mieszkańców i będziemy głosować, bo ja tak uważam. Nie, później ciągną
się plany parę ładnych lat, m.in. dla działki w Biedrusku nr 95, ten węzeł ciepłowniczy, a przecież
to można było w przeciągu roku załatwić. „(…) To trzeba robić wyłożenia w takich okresach, gdzie
mieszkańcy nie będą mogli złożyć uwag do planu i być może uda się to przepchnąć”. Tak nie może
być. Dziękuję.
Wójt G. Wojtera: Sam Pan wskazał na te dwa etapy, które są etapami z uspołecznieniem, czyli uwagi
i tutaj udział społeczeństwa jest wpisany w tę fazę opracowania projektu. Nie wiem czy Pan zwrócił
uwagę, że jest taki etap jak dyskusja publiczna. Natomiast, nie ma takiej możliwości żeby wywołanie
planu i przystąpienie do opracowania zmiany planu było uwarunkowane decyzją jednostki
pomocniczej. Jednostka pomocnicza jak najbardziej bierze udział w procesie przygotowywania
projektu do uchwalenia, ale w tych dwóch częściach, czyli dyskusja publiczna i po wyłożeniu
możliwość składania uwag. To jest część społeczna opracowania planu.
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Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Panie Wójcie, wobec tego niech mi Pan wytłumaczy, że jeżeli
mieszkańcy Chludowa przy ul. Nad Torem zwracają się do mnie w tej chwili jako do Radnego
z wnioskiem o to, żeby jednak Nad Torem zrobić kanalizację jeżeli ma tam być budowa parkingu
w związku z koleją metropolitalną, a nie żeby potem rozkopywać. To znaczy, że ci mieszkańcy nie
mają racji, a my to jesteśmy po to, żeby rączkę podnosić do góry, a to co się mówi na zebraniach
wiejskich to dla Pana Wójta, władcy i cara jest nieważne. My jesteśmy tylko po to, żeby przyklepywać
to co Pan Wójt uważa. A ja uważam, że w ten sposób to my jako przedstawiciele mieszkańców
poszczególnych wsi nie mamy nic do powiedzenia według słów Pana Wójta. Dziękuję.
Wójt G. Wojtera: Teraz przeskoczyliśmy w zupełnie inny obszar, bo Pan mówi o umacnianiu
i budowie kanalizacji, Pan mówi o tym na co mieszkańcy zwracają uwagę przy remontach czy
inwestycjach. I oczywiście, to są zupełnie inne procedury, a my mówimy o planowaniu
przestrzennym, a Pan mówi o zabezpieczeniu terenu, który jest terenem podmokłym i gdzie
wykonywana jest inwestycja w ramach budowy węzłów, żeby tam wybudować kanalizację
deszczową. To jest zupełnie co innego. Ja się zgadzam z tym, że wtedy należy słuchać mieszkańców,
bo mieszkańcy wiedzą np. gdzie są dreny przerwane czy jaki jest teren podmokły, itd. Tylko my tutaj
teraz rozmawiamy o planowaniu. Ale zgodzi się Pan ze mną, że w tej chwili przeskoczyliśmy
na zupełnie inny obszar remontowo – inwestycyjny, a przed chwilą byliśmy w planowaniu
przestrzennym.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, to proszę mi wskazać przepis w ustawie o planowaniu
przestrzennym, który mówi, że Wójt może sam zmieniać granice opracowania planu?
Wójt G. Wojtera: To proszę mi wskazać przepis, który mówi, że nie może.
Radny D. Matysiak: Chwileczkę, przepis jednoznacznie określa, że Rada Gminy podejmuje
uchwałę…
Wójt G. Wojtera: O graniach opracowania.
Radny D. Matysiak: Tak, i załącznik graficzny jest integralną częścią uchwały i Wójt nie ma
żadnych podstaw prawnych do tego, aby zmieniać załącznik graficzny.
Wójt G. Wojtera: Podam Panu taki przykład.
Radny D. Matysiak: Proszę mi podać paragraf ustawy.
Wójt G. Wojtera: Przykład będzie lepszy.
Radny D. Matysiak: Nie, paragraf ustawy.
Wójt G. Wojtera: Za chwilę odpowiem Panu, że na piśmie Panu przekażę, bo ja nie znam ustawy
na pamięć, tak jak prawdopodobnie Pan.
Radny D. Matysiak: Nie ma. Pytaliśmy się o to mecenasa i nie ma jasno wskazanego przepisu.
Wójt G. Wojtera: Ja zastanawiałem się nad tym i postanowiłem to wytłumaczyć w inny sposób.
Cofnijmy się 30 lat wstecz w Polsce, albo jak kto woli 2 lata do przodu…nie ma Schengen, nie wolno
przekraczać granic i postanawiam w granicach Polski wybrać się do Rzeszowa, ale po drodze
zmieniam zdanie i udaję się do Torunia, krótsza droga, mniejszy dystans, ale czy ja jestem cały czas
w graniach? Jestem cały czas w granicach, nie jadę do Rzeszowa, nie jadę na wschodnie rubieże,
ale jadę np. do Warszawy i cały czas jestem w granicach Polski. Podjąłem tę decyzję, bo mogłem,
bo nikt mi tego nie zabronił i tutaj jest podobna sytuacja. Słowo „w granicach opracowania” to w
granicach, nie przekraczam tej granicy, nie wchodzę na działkę, która jest po drugiej stronie granicy,
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tylko opracowujemy w granicach opracowania. I tak to wygląda z tym etapowaniem przy uchwalaniu
planu.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, wskazaliśmy Panu drogę i teraz uchwały są przygotowane
odpowiednio. Jest zapis, że może być uwalany częściowo. Przytoczę teraz do Pana przykładu…leci
Pan do Rzeszowa samolotem, nad Kielcami pomyśli Pan sobie, że poleci Pan do Warszawy i co zmusi
Pan pilota, żeby leciał do Warszawy nie ponosząc tego kosztów.
Wójt G. Wojtera: Panie Radny, lecę samolotem prywatnym i ląduje w Kielcach.
Radny D. Matysiak: Myślę, że nie stać Pana jeszcze.
Wójt G. Wojtera: Proszę.
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Panie Wójcie, ja mam takie pytanie, jak ostatecznie wygląda sprawa
przetargu dla samochodu OSP Golęczewo. Czy jest już zakończony, czy umowa już jest podpisana?
Do końca września musi być podpisana umowa, żeby oni w tym roku dostali ten samochód i żeby im
te pieniądze, który pozyskali nie przepadły. Czy jest podpisana przez obie strony? Następne pytanie,
jak odbywają się u nas odbiory, bo ludzie w Chludowie się pukają w głowę, że chodnik przy ulicy
Kościelnej jest niedokończony, ok. 8 m chodnika brakuje. Można zobaczyć, ja mam zdjęcia to mogę
pokazać. Uważam, że logika wskazuje, żeby do ul. Zapłocie doprowadzić chodnik, aby tam asfaltem
ludzie weszli na chodnik, a tak 8 m po błocku sobie pójdą i przynajmniej buty będą mieli mokre.
Ludzie mnie o to pytają i dlatego ja też pytam. Uważam, że gdzie tutaj logika i wykonanie.
Zastępca Wójta M. Buliński: Jeżeli chodzi o przetarg to wspominałem o tym, firma Wawrzaszek
z Bielska – Białej została wybrana, czyli przetarg jest rozstrzygnięty, a umowa zostanie podpisana
w najbliższym czasie. My te wszystkie uwarunkowania znamy i jesteśmy w kontakcie z OSP.
Nie przegapimy terminu.
Radny G. Łukszo: Panie Wójcie, chciałbym zapytać, co się dzieje z przetargiem na budowę
infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych, ponieważ na zebraniu w Biedrusku mówił Pan,
że przetarg zostanie wkrótce ogłoszony, wspominał Pan coś o połowie września. Co się dzieje i kiedy
przetarg będzie ogłoszony?
Wójt G. Wojtera: Dzisiaj nie, ale najpóźniej w poniedziałek…mamy wszystkie dokumenty
przekazane do Referatu Zamówień Publicznych i teoretycznie, gdyby nie to, że dzisiaj byliśmy
z pracownikami Referatu w Sądzie Okręgowym prawie cały dzień, to pewnie już byśmy ten przetarg
mieli na witrynie. On najpóźniej będzie w poniedziałek.
Radny W. Majewski: Panie Wójcie, czy mógłby Pan udzielić informacji, jak wygląda umowa
na dzień dzisiejszy z tzw. łowczym gminnym, do tej pory była to firma Pana Kuranta? Jak wygląda
to na dziś w odniesieniu do dzików?
Zastępca Wójta M. Buliński: Ja parę sesji wstecz mówiłem, że została wyczerpana decyzja Starosty
Poznańskiego każdorazowo na odstrzał dzików czy saren czy innych dzikich zwierząt i musimy
się ubiegać o decyzję Starosty uzasadniając ją względami bezpieczeństwa i tutaj oczywiście mamy
takie względy, które uzasadniają, żeby się ubiegać o taką decyzję. Ta decyzja, z tego co pamiętam
mniej więcej przed miesiącem została wydana na odstrzał 35 dzików kolejnych. W międzyczasie, przy
pierwszej decyzji, która została skonsumowana i na nią były określone środki w budżecie
zaplanowane, które zostały też krótko mówiąc wyczerpane. My będziemy w tej chwili zabezpieczać
pieniądze do końca roku, żebyśmy mogli podpisać umowę 3 – miesięczną na działania łowczego
do końca roku. Oczywiście będziemy budżetować potem na 2019 r. dalszy ciąg umowy. W tej chwili
musimy ok. 1000 – 2000 zł zabezpieczyć na działania, które pozwolą nam podpisać umowę.
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Radny W. Majewski: Czy należy jednoznacznie określić, że od lipca praktycznie ta firma na terenie
gminy nie działa? Czy to jest prawda Panie Wójcie?
Zastępca Wójta M. Buliński: Firma, z tego co pamiętam, ale musiałby to sprawdzić podejmowała
jakieś działania interwencyjne, natomiast nie powiem dokładnie kiedy.
Radny W. Majewski: No to ja mówię, ostatnio w lipcu.
Zastępca Wójta M. Buliński: To jak Pan wie, to po co Pan pyta?
Radny W. Majewski: Bo chciałbym to od Pana usłyszeć, bo to Pan powinien wiedzieć, a nie ja. Taka
jest różnica tutaj na tej sali.
Zastępca Wójta M. Buliński: Ja wszystkiego nie wiem, mogę jutro Panu odpowiedzieć nawet
z datami dokładnie, kiedy interweniowała, kto zgłaszał, itd., jeżeli ma Pan ochotę?
Radny W. Majewski: Tak, proszę.
Zastępca Wójta M. Buliński: Można o to pytać przed sesją, nie trzeba takich szczegółów pytać
na sesji.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, uzyskałem odpowiedź na ostatnie zapytanie z sesji, ale w moim
odczuciu bardzo lakoniczną i niepełną. Dopytywałem się dlaczego nie zostało wykonane od początku
zagospodarowanie terenu przy nowym przedszkolu w Biedrusku? Uzyskałem umowę i w § 1 pkt 3
„budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu” i jeden z myślników „zagospodarowanie
terenu wokół przedszkola wraz z elementami małej architektury i wyposażeniem placu zabaw”.
Chciałbym o uzupełnienie tych informacji, kto wykonywał małą infrastrukturę, plac zabaw?
Chciałbym również otrzymać umowę czy aneks do umowy, ponieważ w odpowiedzi jest zawarte,
„(…), że na etapie powtórnego postępowania przetargowego na budowę przedszkola zakres inwestycji
został częściowo ograniczony”. Chciałbym wiedzieć o co został ograniczony i jak, proszę w formie
pisemnej. Również nie mogę się zgodzić, iż w odpowiedzi jest napisane m.in. „(…) o elementy
wyposażenia przedszkola, o czym Rada Gmina była informowana”. Proszę przedstawić dokument,
materiał, który świadczyłby o informowaniu Rady Gminy w tym temacie. Chciałbym prosić
o wszystkie umowy, które były zawarte z podmiotami, które wykonywały jakiekolwiek prace przy
budowie, wykonaniu infrastruktury, przy zagospodarowaniu terenu nowego przedszkola w Biedrusku.
Oczywiście odpowiedź w formie pisemnej.
Ad. 19.
Wolne głosy i wnioski.
Sołtys wsi Zielątkowo R. Roszczyk: Chciałabym poinformować, że dwa razy składałam w Urzędzie
o światło na ul. Leśnej i na dzień dzisiejszy mijają dwa tygodnie i robi się zmrok i mieszkańcy bez
przerwy monitują mnie dlaczego nie jest naprawione. Tym bardziej, że była wichura i nie było fazy
i na pewno energetyka przyjechała i naprawiła, ale nie naprawiła oświetlenia i jest ciemno. Jeszcze
chodzi o synchronizację ulic bocznych, bo są różne godziny świecenia, a jak to było latem to nikomu
to nie przeszkadzało, ale teraz jest ciemno więc żeby to było zrobione. Wójt obiecał, że pod koniec
września zostanie rozpisany ten drugi przetarg na kanalizację, nie wiem czy coś już wiadomo? Czy na
razie jest to wszystko?
Zastępca Wójta M. Buliński: Jest to w przygotowaniu.
Sołtys wsi Zielątkowo R. Roszczyk: Jeszcze jedna rzecz. Mieszkańcy Zielątkowa i Towarzystwo
Przyjaciół Gminy Suchy Las zapraszają wszystkich mieszkańców na 20 rajd „Pieczona Pyra”
im. Leszka Roszczyka 7 października 2018 r. , zbiórka 10:30 – Złotkowo, boisko. Jest apel, żeby się
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zapisywać, bo chcemy wiedzieć ile osób dotrze. W aptece przy kościele są zapisy. Zapraszam. Jest też
strona internetowa. Są jeszcze wolne miejsca i prosimy o zapisywanie się. Dziękuję.
Radny G. Łukszo: Z taką krótką informacją dla Państwa. W dniu 18 września odbyły się w Domu
Osiedlowym w Biedrusku konsultacje społeczne dotyczące cmentarza w Biedrusku, a dokładnie
chodziło o jego zarządzanie. Tutaj w tym spotkaniu uczestniczyły 164 osoby i wyniku głosowania
„za” cmentarzem komunalny opowiedziało się 45 osób, a „za” cmentarzem parafialnym zarządzanym
przez parafię rzymskokatolicką 119 głosów. Szczegółowy raport z tych konsultacji będzie
przedstawiony na następnej sesji. Chciałem tylko poinformować, że coś takiego miało miejsce.
Dziękuje.
Radny D. Matysiak: Panie Wójcie, odnośnie oświetlenia, to wielokrotnie zgłaszałem już problem
ul. Leśnej w Biedrusku – 1 lampa nie świecie, ul. Ogrodowa – 2 lampy nie świecą, ul. Zjednoczenia
przy Chacie Polskiej również zgłaszałem. Proszę uczulić firmę, która to obsługuje, że to nie może być
na zasadzie, że przyjadą, zerkną i ok i po sprawie. Jeżeli są już w Biedrusku to niech objadą wszystkie
ulice i zobaczą co jest. Biedrusko nie jest aż tak rozległą miejscowością, żeby im to zajęło kilka
godzin. W ciągu 30 minut są w stanie objechać wszystkie ulice i pozaznaczać sobie, które punkty.
Chciałbym także prosić, aby przy okazji jak będzie projekt wymiany całego oświetlenia w Gminie
Suchy Las uwzględnić możliwość numeracji wszystkich lamp na terenie gminy Suchy Las co moim
zdaniem w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo, a jest to wprowadzone w innych miastach
czy miejscowościach. Będąc obojętnie gdzie, przyjeżdża nieznajomy, zgłasza jakimś służbom
wypadek czy kolizję, czy coś się dzieje, to można tę informację podać do wszystkich służb, proszę
o numer najbliższej lampy? A lampy przeważnie znajdują się w odległości 100 – 200 m i będzie
to bardzo ułatwiało możliwość zlokalizowania, że wysyłam dokładnie w ten punkt. Myślę, że to
również pomoże czy to mieszkańcom, zarządom osiedli czy sołtysom wskazywanie konkretnych
lamp, że się nie palą. To ułatwi dużo pracy. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Z. Hącia: Proszę Państwa, zbliżają się obchody 100 – lecia odzyskania
niepodległości Polski i 100 – lecia Powstania Wielkopolskiego. Na terenie naszej Gminy co roku
organizowane są te obchody w Golęczewie i w Chludowie. W związku z tym powołaliśmy wspólny
komitet chludowsko – golęczewsko – zielątkowski, żeby te obchody odpowiednio uczcić. Zaczną
się w sobotę 10 listopada o godz. 17:15 mszą św. w kościele w Chludowie za ojczyznę, będzie
przemarsz pod pomnik R. Dmowskiego, a przypomnę, że był to jeden ze współtwórców niepodległego
państwa polskiego. Różnie na niego się patrzy, ale rzeczywiście wkład jego był olbrzymi. Tam będzie
krótka cześć artystyczna, będzie orkiestra, będą złożone kwiaty, będzie impreza integracyjna.
Podobnie w Golęczewie, też odbędą się takie uroczystości łącznie z wmurowaniem tablicy
poświęconej 100 – leciu niepodległego państwa polskiego 11 listopada. My to organizujemy z naszych
środków wiejskich i tych środków wiejskich nam brakuje, żeby to do końca uczcić i dlatego pytanie
czy możemy wystąpić o jakieś dodatkowe pieniądze na zakup flag. Na to, żeby po prostu
te uroczystości godnie się odbyły. Są sytuacje takie, że gdybyście się przeszli po niektórych domach
to tych flag nie ma. Aby te uroczystości miały charakter podniosły. Panie Wójcie, pytanie jest takie,
czy możemy złożyć wniosek o jakieś środki, żeby to zorganizować. Wiem, że komitetu gminnego
obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości nie ma, bo taką odpowiedź w interpelacji dostałem.
My swoje obchody organizujemy i wiemy, że nasze dzieci musimy w duchu patriotycznym
wychować. Dziękuję.
Zastępca Wójta M. Buliński: Jesteśmy w pytaniach czy w wolnych głosach?
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Jesteśmy w wolnych głosach.
Zastępca Wójta M. Buliński: A to jest pytanie?
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Tak, Pan Radny Z. Hącia zapytał czy może złożyć wniosek
o przyznanie dodatkowych środków.
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Zastępca Wójta M. Buliński: Oczywiście, że można złożyć wniosek.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Z szansą na realizację?
Zastępca Wójta M. Buliński: Jak będą gdzieś w budżecie pieniądze wskazane.
Radny K. Pilas: Proszę Państwa, w tym tygodniu odbyło się spotkanie we wsi Złotniki – Wieś.
To zebranie zostało zwołano na moją prośbę i prośbę W. Majewskiego i zwołała to Pani Sołtys,
ale wrócę do chronologii wydarzeń, dlaczego zwołaliśmy to zebranie. Bodajże w sierpniu Pani Sołtys
i Rada Sołecka wystąpiła do Wójta z pismem o przejęcie pomieszczeń po byłym przedszkolu, które
było Złotnikach – Wsi na potrzeby wsi, gdyż taka okazja już nigdy się nie powtórzy dla tej
miejscowości pozyskania pomieszczeń. Te, które są w tej chwili po prostu są niewystarczające. Wójt
negatywnie zaopiniował to pismo twierdząc, że zostaną tam zorganizowane mieszkania socjalne.
Oczywiście wzburzyło o prawie całą wieś. Doszło do spotkania u Wójta, Pani Sołtys poprosiła mnie
i Pana W. Majewskiego o wsparcie i byliśmy na spotkaniu u Wójta i była też Rada Sołecka. Tam
szeroko rozmawialiśmy na te tematy i przedstawiliśmy nasze stanowisko w tej sprawie i Wójt obiecał,
że w przeciągu bodajże dwóch tygodniu, 10 dni…sam sobie narzucił ten termin podejmie
jakiekolwiek stanowisko i będzie się z nami konsultował i rozmawiał, itd. Niestety Wójt nie wywiązał
się z własnej obietnicy. Z uwagi na to, że idą wybory i chcieliśmy mieć jakiekolwiek stanowisko
poprosiliśmy Pani Sołtys o zwołanie takiego zabrania, na które Wójt też został zaproszony. Zebranie
się odbyło i było ponad 60 osób na zebraniu, co jak na warunki Złotnik – Wsi to było dużo. Ta sala,
która jest przeznaczona do zebrań wiejskich nie mieściła i ludzie stali na korytarzu. Wójt przyjechał
z dwoma propozycjami, szkoda, że dopiero na zabranie i przymuszony do tego, bo do zebrania by nie
doszło gdyby z nami wcześniej się konsultował, tak jak to obiecał. Pierwsza propozycja to było
zorganizowanie żłobka, a druga to pomieszczania na potrzeby wsi. I w głosowaniu wszyscy
zagłosowali za tym, żeby te pomieszczania po byłym przedszkolu były przeznaczone na potrzeby wsi.
W trakcie tego zebrania powiedziałem również o tym, że pojawiła się bardzo fajna i cenna inicjatywa,
która wypływa ze środowiska Złotnik – Wsi to, żeby w ciągu dnia te pomieszczania były
wykorzystywane jako dzienny pobyt seniorów – Senior Plus. Jest to program ministerialny, który jest
do 2020 r. i można pozyskiwać bardzo duże pieniądze na adaptację pomieszczeń i na utrzymanie tego
pobytu. W ciągu dnia byliby seniorzy, a popołudniami i w niedzielę i inne dni wieś wykorzystywałaby
to na swoje potrzeby. Wszyscy zagłosowali za tym, żeby tak się stało, czyli pomieszczenia były
przekazane dla wsi. Wójt powiedział po tym głosowaniu, że to glosowanie będzie jednoznaczne
z zapisem budżetowym, który się pojawi. Poczekamy na ten zapis budżetowy, bo Wójt sam musi
go zrobić. Dodam jeszcze, ze po tym spotkaniu było zebranie wyborcze Komitetu „Gmina Razem”,
gdzie kandydat na Wójta Michał Przybylski w obecności mieszkańców również złożył taką deklaracje,
że jak to on zostanie Wójtem to również będzie honorował decyzje wsi. To tyle. Dziękuję.
Radny G. Łukszo: Panie Wójcie, ja mam pytanie, bo zgłaszałem kilka usterek jeżeli chodzi o park
przy ul. Zjednoczenia, m.in. zepsutą ławkę. Rzecz błaha, ale od ponad 2 tygodni w temacie nic się nie
dzieje. Czy może Pan jakoś wpłynąć na podległy Panu Referat, aby zagęścił działania w temacie, bo ta
ławka, której elementy są zepsute, połamane to zagraża jednak bezpieczeństwu. Dziękuję.
Radny D. Matysiak: Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić wszystkich Państwa na dzień
6.10 do Centrum Kultury, gdzie będzie można oddać krew. Jest to organizowane przez klub HDK
PCK „Błękitna Kropelka” działający przy Urzędzie Gminy Suchy Las. Miło byłoby, aby powtórzyła
się taka akcja jak w Głuszynie, gdzie oddano ponad 35 litrów tego cennego płynu, który ratuje życie
i zdrowie ludzi. Wszystkich chętnych zapraszam do udziału. Myślę, że warto też wspomnieć, że w
najbliższym czasie klub będzie obchodził swoje 5 – lecie, gdzie ma już kilkaset litrów krwi
pozyskanej. Warto wspierać tę akcję i wszystkich zapraszam.
Radny P. Tyrka: Ja chyba pierwszy raz tutaj zabiorę głos, gdzie będę dziękował na tej sali.
Chciałbym podziękować Pani Przewodniczącej, że zauważyła w swoim tekście w prywatnej gazecie
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sucholeskiej, że „(…) szczególną irytacją w tym zakresie wykazał się radny klubu Nowoczesna Gmina
Paweł Tyrka, któremu Wojewoda uchylił w sierpniu mandat za przekroczenie tzw. przepisów
antykorupcyjnych”. Dziękuję, że to Pani zauważyła. Chciałbym podziękować Pani Redaktor Łęckiej
za to, że zwróciła uwagę, że „(…) Radny P. Tyrka (ten sam, któremu Wojewoda uchylił właśnie
mandat) bardzo interesował się naszym magazynem i wypytywał, ile pieniędzy przeznaczyli na nasze
pismo Radni. Wyjaśniamy więc uprzejmie, choć Pan Paweł doskonale o tym wie, bo żadna
to tajemnica, że Wysoka Rada wykupiła strony w naszym magazynie na zasadach wolnorynkowych”.
Zapytanie nie dotyczyło czy wykupiła czy nie wykupiła, tylko jaka to była kwota, bo chcę wiedzieć,
ile podatnicy wydali na zamieszczenie materiałów gminnych w tym tytule. I chciałbym podziękować
obecnemu na sali Panu Redaktorowi Ulanowskiemu, który zauważył, że „(…) Pani Przewodnicząca
Salwa-Haibach miała też przykry obowiązek odczytania zarządzenia zastępczego Wojewody
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego P. Tyrki. Przypominam, że jest to pokłosie działalności
gospodarczej (…)”. Jeszcze nigdy w tej gazecie 3 razy nie występowałem jako bohater także bardzo
dziękuję. Natomiast, tak poważnie, wracając do naszej rozmowy z Panią Przewodniczącą po Komisji
Statutowej w ostatni piątek, kiedy Pani stwierdziła, że nie wiadomo jak wygląda sytuacja, czy Radny
któremu Wojewoda uchylił mandat czy powinien uczestniczyć w sesjach, czy powinien głosować,
czy powinien za obecność na sesji i na Komisjach otrzymywać dietę. Poinformuję Państwa odczytując
od mojego radcy prawnego uzasadnienie: „1. Uprawienie do zaskarżenia zarządzenia zastępczego
Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego wynika z art. 98a ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym (u.s.g), zgodnie z którym uprawniona do złożenia skargi jest również osoba,
której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze. 2. Wygaśniecie mandatu
radnego następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę,
co wynika z art. 98 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym rozstrzygnięcia nadzorcze stają
się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi, bądź z datą oddalenia lub odrzucenia skargi
przez sąd oraz stosowanego przez analogię art. 384 § 3 kodeksu wyborczego, zgodnie z którym
wygaśniecie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu
administracyjnego oddalającego skargę”. Ja rozumiem, że zbliża się czas wyborczy i dlatego
wszystkie 3 wpisy w tej prywatnej gazecie kończyły się na tym, że ten mandat został wygaszony przez
Wojewodę, natomiast nikt się nie pochylił nad tym, że ten Radny może się odwołać i wtedy będzie
decyzja ostateczna albo, że się odwołał i musimy poczekać na tę decyzję. Kiedyś to się nazywało
tzw. półprawdy czy częściowe prawdy. Do Państwa wiadomości tyle. Dziękuję bardzo i oczywiście
się odwołałem.
Radny K. Pilas: Szkoda, że do tego musiało dojść.
Radny G. Łukszo: Trzeba było się ubezpieczyć.
Przewodnicząca M. Salwa-Haibach: Faktem jest, że zarządzeniem nadzorczym Wojewody
Wielkopolskiego mandat Panu Radnemu P. Tyrce uchylony został. Natomiast, moje rozważania
dotyczyły kwestii Radnego, który mandat stracił, a uczestniczył do momentu uprawomocnienia
się tego wyroku w sesjach, tak jak Pan Radny tutaj wspomniał i pobierał dietę i wcale nie jest takie
jednoznaczne orzecznictwo w tej sprawie, bo orzecznictwo jest różne. Ja nie jestem prawnikiem i w
związku z tym zwróciłam się o opinię prawną do mec. H. Kuligowskiego w tej sprawie.
Ad. 20.
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa - Haibach zamknęła XLVIII sesję Rady Gminy Suchy Las
w dniu 27 września 2018 r. o godz. 19:40.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las:
Małgorzata Salwa-Haibach
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