Protokół z III sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
18 grudnia 2018 r. (wtorek), godz. 16:30
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna
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Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz
stanowiska Wójta wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii.
Przedstawienie opinii komisji stałych.
Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie nieuwzględnienia lub częściowego uwzględnienia
wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.
Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
Dyskusja nad projektem budżetu i WPF.
Głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta.
Głosowanie wniosków komisji stałych nieuwzględnionych lub częściowo uwzględnionych
przez Wójta w autopoprawkach.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2019-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019.
PRZERWA
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki
– tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśne w rejonie ulicy Złotnickiej.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– obszar pomiędzy ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym 95.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Suchy Las na lata 2018-2021 (projekt uchwały został przekazany wraz z materiałami na sesję w dniu
29.11.18.).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia uprawnień do korzystania
z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych
oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych
na terenie Gminy Suchy Las.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów
środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy
Suchy Las.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Podjęcie uchwały w sprawie drogi wewnętrznej w Złotkowie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Zielątkowo.
Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
w gminie Suchy Las.
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27. Zatwierdzenie planu pracy komisji stałych Rady Gminy Suchy Las na rok 2019.
28. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
29. Interpelacje i zapytania Radnych.
30. Wolne głosy i wnioski.
31. Zamknięcie sesji.

Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz otworzyła III sesję Rady Gminy Suchy Las
VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 16:30, witając Radnych oraz gości.
Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że sesja Rady Gminy Suchy Las jest transmitowana
on – line, nagranie w systemie audio – video będzie dostępne na stronie internetowej
www.suchylas.pl. Z uwagi na publiczny charakter sesji nie należy posługiwać się danymi osobowymi,
ponieważ można narazić się na złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Ad. 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że obrady sesji są prawomocne.
Podczas sesji obecnych było 15 Radnych.
Przewodnicząca A. Ankiewicz przywitała obecnego na Sali Wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Marka Golę.
Wiceprzewodniczący Sejmiku M. Gola powitał Wójta, Przewodniczącą Rady, Radnych oraz gości.
Radny M. Gola podziękował za wynik wyborczy, który uzyskał w gminie Suchy Las, który to wynik
był drugim najlepszym wynikiem w okręgu, po gminie w której mieszka. W cały okręgu wyborczym
co 5 osoba oddała głos na M. Golę. Wiceprzewodniczący Sejmiku zadeklarował wsparcie i pomoc
w rozwiązywaniu problemów Gminy. Wśród najważniejszych kwestii wymienił korki na ulicy
Obornickiej i budowę ulicy Nowej Obornickiej oraz wiadukt w ul. Sucholeskiej i przy rozwiązywaniu
tych problemach M. Gola chciałby pomóc samorządowi Gminy Suchy Las.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zgłosiła wniosek przesunięcia pkt 13, tj. projektu
uchwały ws. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
na początek porządku sesji, czyli jako pkt 3.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zapytała o uwagi do porządku sesji.
Radna J. Pągowska zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku punktów nr 15 i 17, czyli projektu
uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – obszar pomiędzy
ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką oraz projektu uchwały ws. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze
ewidencyjnym 217/8.
Wiceprzewodniczący Rady R. Banaszak złożył wniosek o uzupełnienie porządku sesji o projekt
uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Biedrusku. Nazwa ronda – 31 grudnia 1918 r. Jest to data
oswobodzenia przez Powstańców Wielkopolskich obozu ćwiczebnego w Biedrusku. Nazwa ta została
pozytywnie zaopiniowana przez zabranie osiedlowe w dniu 11 grudnia 2018 r.
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Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Przewodniczącej A. Ankiewicz
o przesunięcie w porządku sesji pkt 13 w miejsce pkt 3.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Punkt nr 13 został przesunięty i stał się pkt 3.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Radnej J. Pągowskiej odnośnie
wycofania z porządku obrad pkt 15, czyli projektu uchwały ws. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – obszar pomiędzy ulicami Leśną, Bogusławskiego
i Strażacką.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Punkt nr 15 został usunięty z porządku sesji.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Radnej
J. Pągowskiej odnośnie wycofania z porządku obrad pkt 17, czyli projektu uchwały ws. sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki
o numerze ewidencyjnym 217/8.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Punkt nr 17 został usunięty z porządku sesji.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Wiceprzewodniczącego
Rady R. Banaszaka o wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy
ronda w Biedrusku.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Wniosek został przyjęty i projekt uchwały został dodany do porządku sesji.
Nowy porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018.
4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz
stanowiska Wójta wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii.
6. Przedstawienie opinii komisji stałych.
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7. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie nieuwzględnienia lub częściowego uwzględnienia
wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.
8. Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
9. Dyskusja nad projektem budżetu i WPF.
10. Głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta.
11. Głosowanie wniosków komisji stałych nieuwzględnionych lub częściowo uwzględnionych
przez Wójta w autopoprawkach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2019-2029.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019.
PRZERWA
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki
– tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśne w rejonie ulicy Złotnickiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym 95.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Suchy Las na lata 2018-2021 (projekt uchwały został przekazany wraz z materiałami na sesję w dniu
29.11.18.).
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia uprawnień do korzystania
z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych
oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych
na terenie Gminy Suchy Las.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów
środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy
Suchy Las.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
22. Podjęcie uchwały w sprawie drogi wewnętrznej w Złotkowie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Zielątkowo.
24. Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
w gminie Suchy Las.
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Biedrusku.
26. Zatwierdzenie planu pracy komisji stałych Rady Gminy Suchy Las na rok 2019.
27. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
28. Interpelacje i zapytania Radnych.
29. Wolne głosy i wnioski.
30. Zamknięcie sesji.
Ad. 3.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska podkreśliła, że wszystkie wydatki wygasają z upływem końca roku
budżetowego, za wyjątkiem tych, których wykaz Rada ma prawo ustalić. Na wniosek pracowników
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merytorycznych zgłoszono 7 zadań inwestycyjnych i 3 zadania bieżące. Maksymalny termin realizacji
tych zadań to 30 czerwca 2019 r., choć w niektórych zadaniach ten termin jest krótszy.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Majewski W.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/27/18.
Ad. 4.
Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Wójt G. Wojtera poinformował, że jak co roku został Radnym przedstawiony projekt budżetu
na kolejny rok. Projekt ten od kilku tygodni był analizowany na posiedzeniach Komisji i Radni mieli
okazję się z nim zapoznać. Wójt zaznaczył, że w 2018 r. procedura przygotowania projektu uchwały
budżetowej została podporządkowana kalendarzowi wyborczemu. Te dwa okresy się na siebie
nałożyły i tym razem Radni nie mogli w pełni brać udziału w tworzeniu projektu budżetu w ramach
tzw. systemu konsultacyjnego. Zadaniem Wójta fakt, że projekt budżetu był już po zaopiniowaniu
przez RIO w trakcie sesji inauguracyjnej w żaden sposób nie wpływa negatywnie na samą procedurę
uchwalenia budżetu.
Ad. 5.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz
stanowiska Wójta wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska poinformowała, że zgodnie z uchwałą składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 952/58/20 z 13.12.2018 r. projekt budżetu Gminy
Suchy Las otrzymał pozytywną opinię z uwagami. Skarbnik Gminy przytoczyła szczegółowe
uzasadnienie do ww. uchwały RIO, które obejmowało najważniejsze dane i pozycje dotyczące
uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na 2019 r., w tym dochody – 182 880 829 zł, wydatki
– 210 500 113 zł, deficyt budżetowy – 27 612 283 zł. Skarbnik Gminy wśród uwag RIO do projektu
budżetu wymieniła błędy pisarskie w nazwach zadań inwestycyjnych w budżecie i w WPF, fakt,
iż zadania dotyczące budowy ścieżek rowerowych powinny być zaplanowane w rozdziale dotyczącym
dróg publicznych oraz zastrzeżenie RIO odnośnie zaplanowania wolnych środków jako źródła
sfinansowania deficytu budżetowego.
Ad. 6.
Przedstawienie opinii komisji stałych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2019.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I. Koźlicka powiadomiła, że Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2019 wnosząc przy tym jeden
wniosek.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
informację, że Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały budżetowej na rok 2019 przy jednoczesnym sformułowaniu kilku wniosków, które
zostały dostarczone Przewodniczącej Rady Gminy.
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Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok
2019.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu
na rok 2019 i nie wniosła żadnych wniosków, ani uwag.
Ad. 7.
Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie nieuwzględnienia lub częściowego uwzględnienia
wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.
Wójt G. Wojtera poinformował, że Radni otrzymali stanowisko Wójta wobec wniosków komisji
stałych uwzględnionych, projekt autopoprawek Wójta do budżetu i WPF oraz wnioski komisji stałych
nieuwzględnione w autopoprawce Wójta. Wnioski, które zostały uwzględnione lub częściowo
uwzględnione znalazły swoje odzwierciedlenie w autopoprawce Wójta. Wnioski nieuwzględnione
przez Wójta to:
- zmniejszenie kwoty z działu reklamy i publikacje w mediach – (minus) 5 000 zł,
- płatne partole Policji 60 000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 40 000 zł,
- opracowanie kompleksowej organizacji ruchu w Chludowie 30 000 zł,
- budowa odcinka chodnika w Złotnikach – Wsi przy ul. Słonecznej – 100 000 zł.
Ad. 8.
Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska przedstawiła autopoprawkę Wójta Gminy z dnia 18 grudnia
2018 r. do projektu budżetu na 2019 r. wskazując, że kwota wydatków majątkowych w ramach
autopoprawki to 2 083 088,44 zł, a kwota wydatków bieżących to 25 000 zł. Wśród wydatków
majątkowych znalazły się następujące zadania:
- Przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka – Młodzieżowa: 500 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji poprawy komunikacji w rejonie ul. Obornickiej: 200 000 zł,
- Opracowanie koncepcji budowy ronda na ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie oraz budowy ronda
na ul. Rumiankowa – Alejowa w Suchym Lesie: 30 000 zł,
- Budowa chodnika w Suchym Lesie przy ul. Krańcowej: 170 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Kraterowej w Suchym Lesie: 30 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Suchym Lesie: 10 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Morwowej w Zielątkowie: 70 000 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Księżycowej w Suchym Lesie: 10 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Malinowej i Agrestowej w Golęczewie: 120 000 zł,
- Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie do WPF na 2020 r.:- (minus) 250 000 zł,
- Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno – kulturalne: 1 193 088,44 zł.
W skład wydatków bieżących wchodziły poniższe zadania:
- Opracowanie organizacji ruchu w Biedrusku: 20 000 zł,
- Opinie biegłych: 5 000 zł. (na potrzeby komisji stałych Rady Gminy).
Łącznie wydatki w ramach autopoprawki wyniosły 2 108 088,44 zł. Skarbnik Gminy zaznaczyła, że te
wydatki zostaną pokryte zwiększeniem dochodów na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego
o zwiększeniu dofinansowania środków z UE na zadanie „Adaptacja historycznego budynku
w Chludowie na cele społeczno – kulturalne” w kwocie 2 108 088,44 zł, co pozwoli odpowiednio
na zmniejszenie wkładu własnego Gminy Suchy Las dla tego zadania.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę Wójta Gminy do WPF z dnia 18 grudnia
2018 r., która obejmowała zadania:
- Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie,
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- Przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka – Młodzieżowa,
- Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno – kulturalne.
Ad. 9.
Dyskusja nad projektem budżetu i WPF.
Radny M. Przybylski zgłosił propozycję wniosku obejmującego zakup terenu pod rekreację i zieleń
w Złotnikach. Radny poinformował, że wniosek ten nie uzyskał aprobaty podczas posiedzenia Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Radny M. Przybylski przedstawił szczegółowe
uzasadnienie dla swojej propozycji powołując się m.in. gwałtowny proces urbanizacji Złotnik
polegający na powstawaniu kilku nowych osiedli na obszarze Złotnik oraz na fakt, że na terenie
Złotnik Gmina nie posiada żadnego większego terenu komunalnego, poza dwoma małymi placami
zabaw. Według Radnego obszar nowego osiedla „Złotniki – Park” w całości się zabudowuje
lub brukuje, nie ma tam żadnych terenów zielonych zabezpieczonych przez inwestora. Na osiedlu
Grzybowym również nie ma już szans na tereny zielone, gdyż tereny, które potencjalnie Gmina mogła
nabyć w tym celu zostały w poprzedniej kadencji sprzedane przez właściela pod zabudowę. Radny
przedstawił kilka wariantów obszarów w Złotnikach, które Gmina mogłaby nabyć pod zieleń
i rekreację. Według Radnego z samych podatków uiszczanych tylko przez osoby fizyczne z terenu
Złotnik przy tym wzroście mieszkańców wpływy będą na poziomie 7 - 8 mln zł, co w ciągu 10 lat daje
70 – 80 mln zł. Radny M. Przybylski złożył wniosek o umieszczenie w WPF kwoty 2 x 750 000 zł
czyli w roku 2019 i 2020 r. oraz w budżecie na rok 2019.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że nie neguje konieczności poszerzania przestrzeni publicznej
z przeznaczeniem na sport i rekreację. Zdaniem Wójta nie jest to pilna kwestia i warto te wskazane
przez Radnego M. Przybylskiego lokalizacje omówić na posiedzeniach Komisji. Według Wójta
jest możliwe wpisanie części parkowej w mpzp na terenie osiedla „Złotniki – Park”, gdyż obecnie jest
wywołana uchwała o zmianie planu miejscowego dla tego terenu, biorąc jednak pod uwagę wszystkie
konsekwencje finansowe polegające na konieczności wykupu gruntu lub zapłacenia odszkodowania
w związku z utratą wartości nieruchomości. Wójt zaznaczył również, że od 2 lat toczy się dyskusja
z właścicielami nieruchomości przy ul. Złotnickiej i Sosnowej, a w tej lokalizacji nie ma planu
miejscowego. Wywołanie w tym miejscu planu miejscowego pozwoliłoby zaplanować funkcję
rekreacji. Wójt podkreślił, że po drugiej stronie torów kolejowych w kierunku ul. Pawłowickiej Gmina
planuje kilka hektarów terenów, które miałyby być docelowe przeznaczone pod sport i rekreację, taki
główny punkt sportowo – rekreacyjny w Gminie, tzw. centralny gminny ośrodek sportu.
Tam przewiduje się budowę boisk sportowych, infrastruktury towarzyszącej czy zabudowy
rekreacyjnej. To będzie wiązało się z zakupem nieruchomości od Uniwersytetu Przyrodniczego.
Dotychczas Uniwersytet nie zanegował tej propozycji w projekcie Studium. Również na tym terenie
mogłaby powstać rekreacja. Gmina uwzględnia tam także teren komunikacyjny pod wylot północny
tzw. Nowej Obornickiej. Wójt stwierdził, że nie ma konieczności podejmować tej decyzji już na tej
sesji.
Radca prawny mec. H. Kuligowski podkreślił, że procedura przyjęcia uchwały budżetowej toczy
się w oparciu o przepisy uchwały ws. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suchy
Las z 30 sierpnia 2018 r. i trwa rozpatrywanie wniosków komisji stałych. Nie jest to moment
na zgłaszanie wniosków, które nie zostały uwzględnione we wnioskach komisji. Wystąpienie Radnego
M. Przybylskiego należałoby potraktować jako apel do Wójta o złożenie kolejnej autopoprawki.
Zdaniem mec. H. Kuligowskiego ordynacja proceduralna uchwalania budżetu, którą Rada Gminy
Suchy Las przyjęła wyklucza możliwość głosowania na tej sesji nad wnioskami, które nie są
wnioskami komisji stałych.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że w ostatnich latach wnioski były składane i były głosowane
podczas sesji budżetowej. Zdaniem Radnego była też pozytywna opinia RIO w tej sprawie. Według
Radnego wniosek przez niego zgłoszony powinien być głosowany przez Radnych. Uchwała
budżetowa jest to projekt uchwały i do każdego projektu uchwały każdy Radny może złożyć wniosek.
To do decyzji Przewodniczącej Rady należy kwestia poddania tego wniosku pod głosowanie czy nie
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poddanie. Radny M. Przybylski stwierdził, że będzie zmuszony wyciągnąć konsekwencje jeżeli jego
wniosek nie zostanie poddany pod głosowanie.
Radca prawny mec. H. Kuligowski poinformował, że jego pogląd wynika z uchwały o procedurze
uchwalania budżetu. To Radni podjęli taką uchwałę ws. procedowania i uchwalania budżetu i w tej
uchwale wyłączyli Radni możliwość głosowania wniosków, które nie są wnioskami komisji stałych.
Radca H. Kuligowski stwierdził, że lubi się uczyć, ale nie zna podstawy prawnej, która umożliwia
zgłaszanie wniosków do budżetu, które nie zostały uwzględnione przez komisje stałe Rady Gminy
Suchy Las. W obecnie obowiązującej uchwale takiej podstawy prawnej według radcy prawnego
mec. H. Kuligowskiego nie ma, ale decyzja o poddaniu przedmiotowego wniosku pod głosowanie
należy do Przewodniczącej Rady i Radnych.
Radny M. Bajer zaznaczył, że opinia Wójta Gminy ws. wniosku Radnego M. Przybylskiego nie była
negatywna, a czy wniosek poddać pod głosowanie to ta decyzja należy do Przewodniczącej Rady.
Radny M. Przybylski podkreślił, że uchwała o procedowaniu uchwały budżetowej nie może być
w sprzeczności z ustawą o samorządzie gminnym, która przewiduje inicjatywę uchwałodawczą
dla radnych. Według Radnego M. Przybylskiego Statut Gminy Suchy Las nie precyzuje dokładnie
formy realizacji inicjatywy uchwałodawczej przez Radnych Gminy Suchy Las. A skoro nie jest
to opisane, to trzeba się odwołać do dotychczasowej praktyki. Radny podkreślił, że nie powinno się tej
kwestii odkładać na później, ponieważ za rok już w Złotnikach wolnych terenów do nabycia przez
Gminę na cele komunalne nie będzie. Głosowanie powinno się odbyć teraz, aby mieszkańcy wiedzieli
kto z Radnych był „za”, a kto „przeciw”.
Radca prawny H. Kuligowski podkreślił, że to sami Radni w poprzedniej kadencji Rady postanowili
o procedurze dla uchwały budżetowej i uchwała Rady Gminy Suchy Las z 30 sierpnia 2018 r.
o ordynacji proceduralnej nad budżetem nie przewiduje możliwości zgłaszania poprawek czy
wniosków podczas sesji budżetowej przez Radnych.
Przewodnicząca A. Ankiewicz oświadczyła, że podziela opinię mec. H. Kuligowskiego i stwierdziła,
że wniosek Radnego M. Przybylskiego nie będzie poddany pod głosowanie.
Ad. 10
Głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zaproponowała, aby nad autopoprawkami Wójta Gminy oraz nad
wnioskami komisji stałych, które nie zostały uwzględnione przez Wójta głosowań en bloc.
Radca prawny H. Kuligowski stwierdził, że jego zdaniem Wójt złożył jedną autopoprawkę z dnia
18.12.2018 r. do projektu budżetu i jedną autopoprawkę do projektu WPF z dnia 18.12.2018 r. i nad
każdą głosujemy osobno. To nie jest głosowanie en bloc, ponieważ Wójt złożył po jednej
autopoprawce, chyba że jeszcze podczas sesji zgłosi kolejne autopoprawki. Natomiast, wnioski
komisji stałych, które nie zostały uwzględnione w autopoprawkach muszą być głosowane każdy
indywidualnie.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że jest możliwość głosowania en bloc autopoprawki i w samym tytule
w materiałach też występuje słowa „autopoprawka”, a nie „autopoprawki”.
Radca H. Kuligowski oświadczył, że mamy do czynienia z jedną autopoprawką, która zawiera kilka
pozycji. Nie ma obecnie podczas sesji bloku autopoprawek, aby mogło być głosowanie blokowe.
Wójt G. Wojtera oświadczył, że zgadza się z ww. stanowiskiem radcy prawnego.
Radny M. Przybylski podkreślił, że zgodnie z zapisami § 8 i § 9 uchwały o procedowaniu budżetu
oraz intencją Rady Gminy poprzedniej kadencji było, że Wójt przedstawia autopoprawki w liczbie
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mnogiej. Wójt przedstawił jedną autopoprawkę, która de facto składa się z 13 autopoprawek. Intencją
Radnych było, aby Rada mogła zgodzić się z jedną autopoprawką, a z drugą nie. Obecnie Radni
zmuszani są do głosowania en bloc, czyli „tak” lub „nie” za wszystkimi łącznie.
Następnie radca prawny mec. H. Kuligowski stwierdził, że fakt złożenia przez Wójta wniosku
o przyjęcie autopoprawki, który zawiera kilka zmian nie oznacza, że Radni nie mogą składać
wniosków o zmianę autopoprawki Wójta. Radni nie muszą akceptować autopoprawki w treści
złożonej przez Wójta. Zdaniem mec. H. Kuligowskiego Radni mogą składać wnioski o zmianę treści
autopoprawki i takie wnioski wówczas powinny podlegać głosowaniu.
Radny M. Bajer zaproponował, aby najpierw głosować wnioski komisji stałych.
Radny M. Przybylski stwierdził, że niedawno odmówiono poddania pod głosowanie jego wniosku
do budżetu, a teraz okazuje się, że może złożyć wniosek o zmianę autopoprawki, która też będzie
lub nie będzie częścią budżetu.
Radny T. Sztolcman zaapelował o zakończenie dyskusji i stwierdził, że jak będą złożone wnioski
o zmianę autopoprawki to powinny zostać poddane pod głosowanie, a następnie głosowana powinna
być cała autopoprawka Wójta.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta
do projektu budżetu z dnia 18.12.2018 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 3:, Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.,
Autopoprawka do projektu budżetu została przyjęta.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki
Wójta do projektu WPF z dnia 18.12.2018 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 3:, Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.,
Autopoprawka do projektu WPF została przyjęta.
Ad. 11.
Głosowanie wniosków komisji stałych nieuwzględnionych lub częściowo uwzględnionych przez
Wójta w autopoprawkach.
Radca prawny H. Kuligowski odpowiadając na wątpliwości zgłoszone przez Przewodniczącą Rady
Gminy i Radnego T. Sztolcmana poinformował, że głosowanie jest pozytywne więc należy stwierdzić,
czy jest się „za” przyjęciem wniosku, czy „przeciw” przyjęciu wniosku.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie
kwoty z działu reklamy i publikacje w mediach o 5 000 zł.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 6: Ankiewicz A., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W.,
Przeciw – 9: Bajer M., Banaszak R., Hącia, Majewski W., Przybylski M., Radzięda J.,
Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
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Wniosek nie został przyjęty.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o płatne partole
Policji w kwocie 60 000 zł,
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 7: Bajer M., Jankowiak M., Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M.,
Słowiński G.,
Przeciw – 7: Ankiewicz A., Banaszak R., Hącia, Pągowska J., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 1: Koźlicka I.
Wniosek nie został przyjęty.
Radca prawny mec. H. Kuligowski zaznaczył, że aby wniosek został przyjęty w głosowaniu to liczba
głosów oddanych „za” musi być większa niż liczba głosów oddanych „przeciw”. Jeżeli liczba nie jest
większa, a jest równa to wówczas taki wniosek nie zostaje przyjęty.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku
o dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie 40 000 zł.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 4: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.,
Przeciw – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Wniosek nie został przyjęty.
Radny Z. Hącia zaapelował o powtórzenie głosowania w sprawie przyjęcia wniosku o płatne partole
Policji w kwocie 60 000 zł, ponieważ nie było do końca jasne jak głosować, czy „za” oznaczało
przyjęcie tego wniosku czy odrzucenie tego wniosku. Zadaniem Radnego Z. Hąci było za dużo
zamieszania.
Radca prawny mec. H. Kuligowski stwierdził, że można powtórzyć głosowanie jeżeli są wątpliwości
co do wyniku, ale tutaj za wynik głosowania odpowiada system komputerowy więc trudno o tym
mówić.
Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że z technicznego punktu widzenia nie można
powtórzyć tego samego głosowania.
Zdaniem Radnej J. Radziędy niejasności mogły dotyczyć pierwszego głosowania wniosku
nieuwzględnionego przez Wójta, ale wniosek dotyczący płatnych patroli Policji był już kolejnym
wnioskiem.
Radca prawny mec. H. Kuligowski poinformował, że Statut Gminy Suchy Las w rozdziale V, w § 23
ust. 4 przewiduje możliwość powtórzenia głosowania jeżeli przy jawnym głosowaniu zaistniały
wątpliwości co do wyniku głosowania. Przy głosowaniu elektronicznym trudno o takie wątpliwości,
ponieważ tutaj wynik jest pewny. Ewentualnie Radny jeżeli pomylił się przy głosowaniu to może taką
pomyłkę zgłosić do protokołu, ale to nie wpływa już na wynik głosowania.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że zadał pytanie co formy głosowania przed pierwszym głosowaniem
i Pani Przewodnicząca Rady oraz mec. H. Kuligowski wyjaśnili specyfikę tego głosowania i dlatego
jego zdaniem nie ma podstaw do reasumpcji głosowania.
W następnej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia
wniosku o opracowanie kompleksowej organizacji ruchu w Chludowie na kwotę 30 000 zł.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 4: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.,
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Przeciw – 10: Ankiewicz A., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J.,
Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 1: Bajer M.
Wniosek nie został przyjęty.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku
o budowę odcinka chodnika w Złotnikach – Wsi przy ul. Słonecznej w kwocie 100 000 zł.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 4: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.,
Przeciw – 10: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Łączkowski K., Pągowska J.,
Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 1: Koźlicka I.
Wniosek nie został przyjęty.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na
lata 2019-2029.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 3: Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/28/18.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 3: Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/29/18.
Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minut przerwy.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki
– tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśne w rejonie ulicy Złotnickiej.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – tereny rolniczej przestrzeni
produkcyjnej i leśne w rejonie ulicy Złotnickiej.
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Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/30/18.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku
na terenie działki o numerze ewidencyjnym 95.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie uwag wniesionych do ww. projektu
planu miejscowego, uwag było 8.
Uwaga nr 1 – nieuwzględniona w części przez Wójta.
W § 3 umieszczenie w planie ograniczeń do możliwości prowadzenia na terenie działki działalności
wyłącznie handlowej, usługowej o charakterze biurowym oraz ograniczenie możliwości prowadzenia
usług handlu poprzez zakaz jej prowadzenia w godzinach nocnych 22.00-6.00.
Głosowanie przy użyciu systemu komputerowego:
Za – 0,
Przeciw – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 3: Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 2 - nieuwzględniona w części przez Wójta.
Umożliwienie dobudowy drugiej kondygnacji w przypadku spełnienia warunku, że ściana szczytowa
równoległa do granicy działki na poziomie piętra zostanie odsunięta od niej o min. 4 metry (zgodnie
z załączoną wizualizacją).
Głosowanie przy użyciu systemu komputerowego:
Za – 0,
Przeciw – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Łączkowski K., Majewski W.,
Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 4: Hącia Z., Koźlicka I., Przybylski M., Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 3 - nieuwzględniona przez Wójta.
Ponowne rozważenie sprawy dotyczącej ilości miejsc postojowych i powrót do wskaźnika 1 miejsca
postojowego na 150 m2 powierzchni użytkowej budynku.
Głosowanie przy użyciu systemu komputerowego:
Za – 0,
Przeciw – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 3: Hącia Z., Przybylski M., Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 4 - nieuwzględniona w części przez Wójta.
Wprowadzenie do projektu planu następującego dodatkowego ustalenia: o likwidacji istniejących
i zakazie umieszczania okien na elewacji południowej modernizowanego budynku (dotyczy części
budynku oznaczonej na planie: obszar I) na terenie działki o numerze ewidencyjnym 95.
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Głosowanie przy użyciu systemu komputerowego:
Za – 1, Hącia Z.,
Przeciw – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 2: Przybylski M., Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 5 - nieuwzględniona przez Wójta.
Podtrzymanie decyzji, że w granicy obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem I wysokość
zabudowy nie będzie przekraczać 5,0 m.
Głosowanie przy użyciu systemu komputerowego:
Za – 0,
Przeciw – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 3: Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 6 - nieuwzględniona przez Wójta.
Wprowadzenie dodatkowego zapisu o dozwolonym zagospodarowaniu budynku: usługi nieuciążliwe
wraz z następującą definicją: „usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć usługi, których
oddziaływanie mieści się w granicach działki, do których prowadzący usługi posiada tytuł prawny,
które spełniają wymagania sanitarne właściwe dla prowadzonej działalności, nie wykazują
uciążliwości, nie są przedsięwzięciami mogącymi zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych
i komunikacyjnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych
systemów inżynieryjnych”.
Głosowanie przy użyciu systemu komputerowego:
Za – 0,
Przeciw – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Łączkowski K., Majewski W.,
Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 4: Hącia Z., Koźlicka I., Przybylski M., Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 7 - nieuwzględniona przez Wójta.
Zmiana w ustaleniach, które dotyczą liczby miejsc parkingowych na terenie działki nr 95 z obecnego
zapisu nakazującego zapewnienie miejsc do parkowania w liczbie nie mniejszej niż 1 miejsce
na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej budynku na zapis nakazujący zapewnienie miejsc
do parkowania w liczbie nie mniejszej niż 2,5 miejsca na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni
użytkowej budynku.
Głosowanie przy użyciu systemu komputerowego:
Za – 1: Hącia Z.,
Przeciw – 9: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Prycińska W., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 5: Majewski W., Pągowska J., Przybylski M., Radzięda J., Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 8 - nieuwzględniona w części przez Wójta.
Wprowadzenie zmiany w ustaleniach projektu, nakazującej zapewnienie miejsc do parkowania
w liczbie nie mniejszej niż 1,5 miejsca na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej budynku
lub w liczbie nie mniejszej niż 2,0 miejsca na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej
budynku.
Głosowanie przy użyciu systemu komputerowego:
Za – 1: Hącia Z.,
Przeciw – 10: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,

- 13 -

Wstrzymujących się – 4: Majewski W., Pągowska J., Przybylski M., Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o numerze
ewidencyjnym 95.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 13: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Łączkowski K., Pągowska J.,
Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Majewski W.,
Wstrzymujących się – 1: Koźlicka I.,
Uchwała została podjęta i nosi numer III/31/18.
Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Suchy Las na lata 2018-2021 (projekt uchwały został przekazany wraz z materiałami na sesję w dniu
29.11.18.).
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższego projektu uchwały wraz
z naniesionymi poprawkami przez autora dra K. Bobrowskiego.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/32/18.
Ad. 17.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 13: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 2: Hącia Z., Majewski W.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/33/18.
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Ad. 18.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia uprawnień do korzystania
z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych
oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych
na terenie Gminy Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami
transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych
gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/34/18.
Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów
środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy
Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego
dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych
w szkołach podstawowych poza terenem Gminy Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/35/18.
Ad. 20.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
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Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/36/18.
Ad. 21.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że na poprzedniej sesji projekt tej uchwały został
usunięty z porządku sesji z uwagi na brak opinii RDOŚ, ale obecnie opinia ta już wpłynęła i Radni
również ją otrzymali.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższego projektu uchwały. Zdaniem
Radnego M. Bajera drzewo, które ma zostać uznane za pomnik przyrody to najwspanialszy dąb
na terenie Golęczewa i nazywa się „Dąb Niepodległości”.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/37/18.
Ad. 22.
Podjęcie uchwały w sprawie drogi wewnętrznej w Złotkowie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał pozytywną opinię Komisji w sprawie ww. projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie drogi wewnętrznej w Złotkowie.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 2: Hącia Z., Majewski W.,
Wstrzymujących się – 1: Słowiński G.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/38/18.
Ad. 23.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Zielątkowo.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały, ponieważ nie odbyło się posiedzenie Komisji.
Radny T. Sztolcman poinformował, że zmiana statutu sołectwa Zielątkowo polega na zmianie liczby
członków rady sołeckiej z 5 osób na zapis od 5 do 10 osób i jednocześnie zaapelował do Radnych
o podjęcie tego projektu uchwały.
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Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany
statutu sołectwa Zielątkowo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/39/18.
Ad. 24.
Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
w gminie Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie diet
radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 13: Ankiewicz A., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 2: Bajer M., Majewski W.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/40/18.
Ad. 25.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Biedrusku.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał pozytywną opinię Komisji w sprawie ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania
nazwy ronda w Biedrusku.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer III/41/18.
Wiceprzewodniczący Rady R. Banaszak podziękował Radnym za podjęcie ww. uchwały i tym samym
za uczczenie 100 – lecia Powstania Wielkopolskiego.
Ad. 26.
Zatwierdzenie planu pracy komisji stałych Rady Gminy Suchy Las na rok 2019.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji
stałych Rady Gminy Suchy Las na rok 2019.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
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Wstrzymujących się – 0.
Plan pracy komisji stałych Rady Gminy Suchy Las na rok 2019 został zatwierdzony.
Ad. 27.
Informacje Wójta Gminy.
Zastępca Wójta M. Buliński przekazał informację w następujących kwestiach inwestycyjnych
i przetargowych:
• Suchy Las – budowa ul. Stefańskiego, posadowiono nowy słup wysokiego napięcia, trwają prace
brukarskie,
• Suchy Las – budowa ul. Łozowej została zakończona,
• Suchy Las – przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej i Nektarowej została zakończona i obecnie
ma miejsce obserwacja funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i planowana jest jej regulacja,
• Chludowo – modernizacja „Starego Baru”, trwają prace konstrukcyjne dachu oraz prace
rozbiórkowe,
• Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Czereśniowa, Polna, Kwiatowa i Lipowa,
• Golęczewo – budowa przedszkola w Golęczewie, trwają prace konstrukcyjne stropów, parteru
i poddasza,
• Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej z drogami i infrastrukturą, teraz trwają prace dotyczące
odtwarzania nawierzchni bitumicznych,
• Złotniki – os. Grzybowe – ul. Kukułcza, pl. Sokoła – prace się rozpoczęły,
• Budowa ulic w Złotnikach II, etap I i etap II – prace trwają,
• Budowa ulic w Złotnikach III, etap I – ul. Kochanowskiego, prace są kontynuowane,
• Oświetlenie ulic – Chludowo – ul. Strumykowa zrealizowana, Zielątkowo – ul. Daglezjowa,
Biedrusko – dokończenie os. Kamieni Szlachetnych – ul. Topazowa oraz ul. Kamienna i Piaskowa,
• Wykonano przyłącze kanalizacyjne do starego przedszkola w Biedrusku i do Komisariatu Policji
w Suchym Lesie.
Informacje odnośnie przetargów:
•
•
•

Przetarg „Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie”, nastąpiło otwarcie ofert
– wpłynęły 3 oferty, które są obecnie analizowane,
Przetarg na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy został ogłoszony,
dotyczy to lamp, które są własnością Gminy Suchy Las, otwarcie ofert 19 grudnia 2018 r.,
Przetarg na zakup projektora i urządzeń peryferyjnych dla Urzędu Gminy Suchy Las, wykonawca
został wybrany – firma Sevencomp ze Swarzędza.

Wójt G. Wojtera poinformował, że do 21 grudnia 2018 r. trwa okres wyłożenia do publicznego
wglądu projektu zmiany Studium, można się zapoznać z tym projektem i złożyć uwagi do 15 stycznia
2019 r. Wójt zaznaczył, że w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki
północny – zachód, rejon ul. Kochanowskiego, Gmina oczekuje na decyzję Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi ws. odrolnienia gruntów. Jeżeli chodzi o plan miejscowy w Chludowie w rejonie
ul. Maniewskiej to również Gmina oczekuje na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wójt
powiadomił, że dnia 9 stycznia 2019 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Golęczewie odbędzie
się spotkanie informacyjne dotyczące rozbudowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Poznań
– Oborniki. Ta kwestia dotyczy przed wszystkim Zielątkowa, Golęczewa i Chludowa, ale Wójt
zapraszał wszystkie zainteresowane osoby.
Wójt Gminy poinformował, że na 5 – letnią kadencję zostały wybrane nowe władze stowarzyszenia
„Metropolia Poznań”, do którego należy Gmina Suchy Las. Do stowarzyszenia należy Poznań,
17 gmin powiatu poznańskiego oraz gminy Śrem, Szamotuły, Skoki i Oborniki. Prezesem Zarządu
został wybrany Prezydent Miasta Poznania J. Jaśkowiak, I Wiceprezesem Starosta Poznański
J. Grabkowski, II Wiceprezesem Wójt Gminy Tarnowo Podgórne T. Czajka, Członkowie Zarządu
– Burmistrz Swarzędza M. Szkudlarek i Burmistrz Szamotuł W. Kaczmarek.
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Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała o następującej korespondencji:
- zgłoszenie utworzenia klubu radnych „Radni niezależni”, którego przewodniczącą została Radna
I. Koźlicka, członkowie: I. Koźlicka, M. Bajer, K. Łączkowski, T. Sztolcman.
- pismo z Wielkopolskiej Izby Rolniczej – list gratulacyjny do Rady Gminy i Przewodniczącej Rady
Gminy i deklaracja współpracy,
- zaproszenie osiedla Suchy Las na odsłonięcie pamiątkowego głazu z tablicą poświęconą
Powstańcom Wielkopolskim z terenu Gminy Suchy Las i okolic w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz.
19:00 przy głazie przy ul. Poziomkowej.
Informacje przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Wiceprzewodniczący Rady R. Banaszak oraz Radny K. Łączkowski poinformowali, że nie odbyło
się żadne spotkanie w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła
posiedzenie w dniu 17 grudnia 2018 r. Podczas posiedzenia zajmowano się opiniowaniem projektu
budżetu na rok 2019 oraz opracowaniem planu pracy na rok 2019.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I. Koźlicka poinformowała, że Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji obradowała w sprawie rozpatrywanej skargi.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
informację, że Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła 3 posiedzenia,
na których zajmowano się analizowaniem i opiniowaniem projektu budżetu na 2019 r. Członkowie
Komisji otrzymali również plan pracy na rok 2019.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda stwierdziła,
że od ostatniej sesji Komisja nie odbyła żadnego posiedzenia. Kolejne posiedzenie Komisji planowane
jest na 8 stycznia 2019 r., którego tematem będzie polityka senioralna w Gminie Suchy Las.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował, że Komisja odbyła dwa posiedzenia. Komisja zajmowała się opiniowaniem
projektu budżetu na 2019 r., opiniowaniem projektów uchwał, omówieniem Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami. Ponadto, W. Orczewski – kierownik Referatu Ochrony Środowiska omówił
główne zagrożenia ekologiczne na terenie gminy, m.in. problem tzw. smogu.
Ad. 28.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała, że wpłynęła odpowiedź Wójta
na interpelację Radnego W. Majewskiego. Z treścią odpowiedzi można zapoznać się na stronie
internetowej oraz w Biurze Rady.
Radny T. Sztolcman zapytał o postępy w ocenie ofert przetargowych dotyczących realizacji
kanalizacji w Zielątkowie.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że oferty cały czas są uzupełniane przez oferentów.
Zdaniem Zastępcy Wójta prawdopodobnie uda się wybrać dwa zadania do realizacji w Zielątkowie.
Radny Z. Hącia zadał pytanie w sprawie spadków napięcia w sieci energetycznej na terenie Chludowa,
które powodują m.in. uszkodzenia sprzętu elektronicznego mieszkańców oraz problemy z nową
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sygnalizacją świetlną przy skrzyżowaniu ul. Golęczewskiej i Szosy Poznańskiej. Te spadki napięcia
mają już miejsce od dłuższego czasu. Radny pytał, czy Urząd Gminy podejmie rozmowy w tej
sprawie z Enea SA.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że problemy z napięciem występują również z sygnalizacją świetlną
przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Szosy Poznańskiej, gdzie skręcają mieszkańcy Zielątkowa.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że wina leży po stronie Enea SA., która odpowiada za jakość dostawy
energii elektrycznej. W Urzędzie Gminy odbędzie się spotkanie z przedstawicielami spółki Enea
i również ta kwestia będzie na tym spotkaniu poruszona. Wójt poinformował, że spółka Enea
w Zielątkowie i w Golęczewie planuje założyć przepustnice stabilizujące, które mają pomóc utrzymać
napięcie na dopuszczalnych poziomach. Jeżeli chodzi o sygnalizacje świetlne to na nich będą
zamontowane tzw. ups, które pozwolą na prawidłowe działanie sygnalizacji świetlnej pomimo
spadków napięcia w sieci.
Ad. 29.
Wolne głosy i wnioski.
Radny M. Bajer zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy o objęcie patronatem
uroczystości 100 – lecia Powstania Wielkopolskiego w Golęczewie, w dniu 28 grudnia 2018 r.
Jednocześnie Radny zaprosił wszystkich na ww. uroczystości w dniu 28 grudnia 2018 r. na godz.
17:00 do Golęczewa przed figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Zdaniem Radnego
M. Bajera golęczewska uroczystość powinna zostać podniesiona do rangi głównych obchodów
rocznicowych zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego na terenie gminy Suchy Las.
Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że w gminie Suchy Las grudzień jest miesiącem
Powstania Wielkopolskiego na podstawie oświadczenia Rady Gminy przyjętego w kwietniu 2018 r.
Wiceprzewodniczący Rady R. Banaszak zaprosił na uroczystości obchodów 100 – lecia zdobycia
przez Powstańców Wielkopolskich Biedruska w dniu 31 grudnia 2018 r. o godz. 12:00. W ramach
uroczystości odbędzie się odsłonięcie pamiątkowego muralu na szkole oraz złożenie kwiatów
pod pomnikiem 7 - go Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.
Mieszkaniec Pan J. Michalec złożył pisemny wniosek skierowany do Przewodniczącej Rady Gminy
Suchy Las i Wójta Gminy o zajęcie się kwestią spalania niedozwolonych przedmiotów w piecach
i tzw. smogu panującego na terenie gminy Suchy Las, m. in. przy ul. Borówkowej w Suchym Lesie,
przy której zamieszkuje wnioskodawca.
Radny Z. Hącia poinformował o koncercie zespołu Chludowianie z okazji 100 – lecia Niepodległości,
który odbył się w dniu 1 grudnia 2018 r. w Chludowie.
Ponadto, Radny Z. Hącia powiadomił, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych miało miejsce w dniu 6 grudnia 2018 r.
Radny Z. Hącia złożył życzenia Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2019 Roku.
Sołtys wsi Zielątkowo R. Roszczyk zapytała o kwestię sfinansowania zakupu wiązanek kwiatów,
które miałby być składane podczas uroczystości odsłonięcia obelisku w Suchym Lesie w dniu
27 grudnia 2018 r., ponieważ sołectwa są już rozliczone finansowo za 2018 r.
Wójt G. Wojtera poinformował, że niestety środków na zakup wiązanek kwiatów nie można rozliczyć
w ostatnich dniach 2018 r. Ewentualnie można uzgodnić w kwiaciarni późniejszy termin zapłaty
za kwiaty w styczniu 2019 r. lub można przybyć na uroczystość bez kwiatów.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz złożyła wszystkim obecnym życzenia Zdrowych
i Radosnych Świąt i Szczęścia w Nowym 2019 Roku.
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Ad. 30.
Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zamknęła III sesję Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 19:50.

Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las:
Anna Ankiewicz
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