Protokół z IV sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
31 stycznia 2019 r. (czwartek), godz. 16:30
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XLIX/18 z dnia 18 października 2018 r.,
protokołu nr I/18 z dnia 22 listopada 2018 r., protokołu nr II/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
oraz protokołu nr III/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8 (projekt uchwały
został przekazany wraz z materiałami na sesję 18 grudnia 2018 r.; dołączone zostaje zaktualizowane
uzasadnienie do projektu uchwały).

5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo,
rejon ulicy Pawłowickiej – Wschód (projekt uchwały został przekazany wraz z materiałami
na sesję 29 listopada 2018 r.; dołączone zostaje zaktualizowane uzasadnienie do projektu uchwały).

6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– obszar pomiędzy ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką (projekt uchwały został
przekazany wraz z materiałami na sesję 18 grudnia 2018 r.; dołączone zostaje zaktualizowane
uzasadnienie do projektu uchwały).

7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– obszar pomiędzy ulicami Jagodową, Szkółkarską i Stefańskiego.
8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XL/360/2009 Rady Gminny Suchy Las z dnia
24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulicy Meteorytowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019
- 2021 w Gminie Suchy Las.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Suchy Las na rok 2019.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Suchy
Las miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących
i członków zarządów osiedli jednostek pomocniczych Gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Suchy Las.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Biedrusko.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Chludowo.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Golęczewo.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Grzybowego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Suchy Las.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Zielątkowo.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotkowo.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Złotniki – Osiedle.
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27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotniki – Wieś.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Suchy Las w Związku
Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt”.
29. Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las.
30. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
31. Interpelacje i zapytania Radnych.
32. Wolne głosy i wnioski.
33. Zamknięcie sesji.

Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz otworzyła IV sesję Rady Gminy Suchy Las
VIII kadencji w dniu 31 stycznia 2019 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 poinformowała, że nie działa system do głosowania i głosowania będą
odbywały się w sposób tradycyjny, za podniesieniem ręki podczas wyrażania stosownego głosu.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła minutę ciszy dla uczczenia śp. P. Adamowicza
zmarłego tragicznie Prezydenta Miasta Gdańska.
Przewodnicząca Rada A. Ankiewicz złożyła wniosek o zmianę w porządku obrad i przyjęcie
oświadczenia Rady Gminy Suchy Las odnośnie tragicznych wydarzeń, które miały miejsce
w Gdańsku w dniu 13 stycznia 2019 r.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku dotyczącego przeniesienia pkt. 29,
tj. oświadczenia Rady Gminy Suchy Las w miejsce dotychczasowego pkt. 3.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
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 29 został przeniesiony w miejsce pkt. 3.
Ad. 3.
Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść oświadczenia:
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„Rada Gminy Suchy Las wyraża głębokie ubolewanie z powodu tragicznej śmierci Prezydenta Miasta
Gdańska Pawła Adamowicza. Składamy wyrazy współczucia Rodzinie, oraz solidaryzujemy się z
samorządowcami Miasta Gdańska. Radni Gminy Suchy Las wyrażają jednocześnie zaniepokojenie
oraz głęboką dezaprobatę dla wszelkich działań powodujących eskalację nienawiści i brutalizacji
życia społecznego, zarówno w polityce lokalnej, jak i ogólnokrajowej. Rada Gminy Suchy Las
dziękuje Jurkowi Owsiakowi za powrót na stanowisko Prezesa Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy i apeluje o nieuleganie w przyszłości presji ludzi, którzy wprowadzają zło w życie społeczne
w Polsce”.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia ww. oświadczenia Rady Gminy
Suchy Las.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., 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 –1: Hącia Z.
Oświadczenie zostało przyjęte.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zapytała o uwagi do porządku sesji.
Radna J. Pągowska zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku pkt. 18, tj. projektu uchwały ws. zmiany
statutu Gminy Suchy Las i przeniesienia go na kolejną sesję Rady Gminy.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Radnej J. Pągowskiej odnośnie
wycofania z porządku obrad pkt 18, czyli projektu uchwały ws. zmiany statutu Gminy Suchy Las.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
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 18 został usunięty z porządku sesji.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
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.
Porządek sesji został przyjęty.
Nowy porządek sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XLIX/18 z dnia 18 października 2018 r.,
protokołu nr I/18 z dnia 22 listopada 2018 r., protokołu nr II/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
oraz protokołu nr III/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8 (projekt uchwały
został przekazany wraz z materiałami na sesję 18 grudnia 2018 r.; dołączone zostaje zaktualizowane
uzasadnienie do projektu uchwały).
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6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo,
rejon ulicy Pawłowickiej – Wschód (projekt uchwały został przekazany wraz z materiałami
na sesję 29 listopada 2018 r.; dołączone zostaje zaktualizowane uzasadnienie do projektu uchwały).

7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– obszar pomiędzy ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką (projekt uchwały został
przekazany wraz z materiałami na sesję 18 grudnia 2018 r.; dołączone zostaje zaktualizowane
uzasadnienie do projektu uchwały).

8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– obszar pomiędzy ulicami Jagodową, Szkółkarską i Stefańskiego.
9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XL/360/2009 Rady Gminny Suchy Las z dnia
24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulicy Meteorytowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019
- 2021 w Gminie Suchy Las.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Suchy Las na rok 2019.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Suchy
Las miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących
i członków zarządów osiedli jednostek pomocniczych Gminy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Biedrusko.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Chludowo.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Golęczewo.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Grzybowego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Suchy Las.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Zielątkowo.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotkowo.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Złotniki – Osiedle.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotniki – Wieś.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Suchy Las w Związku
Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt”.
29. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
30. Interpelacje i zapytania Radnych.
31. Wolne głosy i wnioski.
32. Zamknięcie sesji.
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Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XLIX/18 z dnia 18 października 2018 r.,
protokołu nr I/18 z dnia 22 listopada 2018 r., protokołu nr II/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
oraz protokołu nr III/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zapytała czy ktokolwiek z Radnych wnosi uwagi do protokołów.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia protokołu z sesji Rady
Gminy Suchy Las nr XLIX/18 z dnia 18 października 2018 r.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
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.
Protokół został przyjęty.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia protokołu nr I/18 z dnia
22 listopada 2018 r.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
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.
Protokół został przyjęty.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia protokołu nr II/18
z dnia 29 listopada 2018 r.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
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.
Protokół został przyjęty.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła uwagę do protokołu nr III/18 z 18 grudnia 2018 r., na str. 6
w pkt. 8 zamiast „budowa oświetlenia ul. Sportowej w Suchym Lesie” powinno być „projekt
oświetlenia ul. Sportowej w Suchym Lesie”.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia protokołu nr III/18
z dnia 18 grudnia 2018 r.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
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.
Protokół został przyjęty.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała protokolantowi M. Kołodziejczakowi za przygotowanie
protokołów.
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Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8.

przestrzennego

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze
ewidencyjnym 217/8.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Majewski W.,
Wstrzymujących się – 3: Hącia Z., Przybylski M., Słowiński G.,
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/42/19.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo,
rejon ulicy Pawłowickiej – Wschód.
Wójt G. Wojtera zgłosił autopoprawkę do niniejszego projektu polegającą na wykreśleniu pkt 3 z § 2
i pkt 3 z § 4. Te zapisy dotyczyły tablic reklamowych i znajdują się w obecnie obowiązującej
tzw. uchwale reklamowej.
Radny M. Przybylski zaproponował, aby Wójt zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia całego pkt. 6
z porządku obrad. Radny M. Przybylski zaapelował, aby w przypadku gdyby jednak ten projekt
uchwały został poddany pod głosowanie, to aby głosować przeciwko podjęciu uchwały. Radny
podkreślił, że w rejonie Złotnik procedowane są obecnie dwa ważne miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, tj. plan dotyczący rejonu ul. Kochanowskiego, na uchwalenie
którego mieszkańcy oczekują 20 – 30 lat i wywołuje duże zainteresowanie. Drugim planem
jest właśnie plan miejscowy dotyczący rejonu ul. Pawłowickiej – Wschód. W poprzedniej kadencji
Rady Gminy ustalono po dżentelmeńsku, że oba plany zostaną przyjęte na jednej sesji, a dziś zostało
to złamane. Zdaniem Radnego Wojewoda kontrolując uchwalone plany miejscowe sprawdza czy nie
zostały przekroczone tzw. wskaźniki zagęszczenia pod zabudowę mieszkaniową. Plan w rejonie
ul. Kochanowskiego był dużo mniej zaawansowany niż obecnie procedowany plan, ponieważ długo
trwała procedura odrolnienia gruntów w Ministerstwie Rolnictwa. Jednak po przeprowadzeniu
tej procedury, to plan rejonu ul. Kochanowskiego może zostać uchwalony nawet już w kwietniu br.
Nie powinno się łamać ustaleń z poprzedniej kadencji. Według Radnego M. Przybylskiego jeżeli plan
miejscowy rejonu ul. Pawłowickiej – Wschód zostanie zaakceptowany przez Wojewodę, to może
zostać przez Wojewodę zakwestionowany plan rejonu ul. Kochanowskiego, na który ludzie bardzo
długo czekają. Gdyby Wojewoda otrzymał dwa plany miejscowe równocześnie to mógłby
zaakceptować oba plany lub zakwestionować oba plany i zmienić w obu planach wskaźniki
zagęszczenia zabudowy mieszkaniowej. Jeżeli Wojewoda uzna w przyszłości, że plan miejscowy
rejonu ul. Kochanowskiego nie może zostać przyjęty, to dojdą w Gminie Suchy Las kolejne problemy
wizerunkowe, których w Gminie nie brakuje. Zdaniem Radnego M. Przybylskiego teren rejonu
ul. Pawłowickiej – Wschód nie jest wyposażony w infrastrukturę techniczną i z pewnością inwestor
nie rozpocznie budowy domów bez doprowadzenia odpowiednich mediów, w tym gazu i kanalizacji
sanitarnej. Należy się zastanowić nad zawarciem przez Gminę umowy partycypacyjnej z inwestorem.
Radny podkreślił, że nie ma żadnych powodów, aby w pośpiechu uchwalać ten plan miejscowy, chyba
że chodzi o przedłożenie priorytetu inwestora nad potrzebami ludzi, bo taką opinię formułują
mieszkańcy. Należy zachować równowagę pomiędzy interesem mieszkańców i interesem inwestora.
Radny G. Słowiński stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego w dniu 26 listopada 2018 r. został jednogłośnie przyjęty wniosek Przewodniczącej
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Rady Gminy A. Ankiewicz dotyczący spotkania z inwestorem przed sesją styczniową. Radny
dopytywał dlaczego ten wniosek nie został zrealizowany i nie doszło do spotkania z inwestorem.
Przewodnicząca A. Ankiewicz odpowiedziała, że do spotkania z inwestorem nie doszło, gdyż został
przedstawiony akt notarialny zawarty z inwestorem i razem z Przewodniczącą Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego stwierdziły, że nie ma już potrzeby spotkania z inwestorem skoro
podjął on deklaracje w formie aktu notarialnego.
Radny G. Słowiński stwierdził, że wniosek na posiedzeniu Komisji dotyczył spotkania z inwestorem,
a nie przedłożenia aktu notarialnego, a ponadto wszyscy członkowie Komisji nie mieli do wglądu tego
aktu i dopytywał dlaczego nie doszło do spotkania.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz stwierdziła, że nie widziała już potrzeby spotkania z inwestorem
i wycofała swój wniosek.
Radna J. Pągowska poinformowała, że cała treść aktu była odczytana podczas posiedzenia Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego i był u niej do wglądu i cały czas można się z nim
zapoznać.
Radny M. Przybylski stwierdził, że akt notarialny jest bezprzedmiotowy, bo on dotyczy deklaracji
utwardzenia odcinka drogi, ale ten nieutwardzony odcinek nie istnieje, bo cała droga jest utwardzona,
choć są tam problemy z geodezyjnym przebiegiem tej drogi. Głównie chodzi jednak o to, że Radni
chcieli porozmawiać z inwestorem i poznać jego plany. Radny zaznaczył, że niekorzystnie
wizerunkowo zostanie odebrane przyjęcie tego dzisiejszego planu w sytuacji, gdy Wojewoda
zakwestionuje w przyszłości plan rejonu ul. Kochanowskiego.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz stwierdziła, że jeżeli przebieg geodezyjny drogi jest inny niż
obecnie przebiega szlak utwardzonej drogi, to jednak jest coś do wybudowania do czego zobowiązał
się inwestor.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że obecnie w WPF nie ma środków na projektowanie i budowę
infrastruktury w rejonie ul. Pawłowickiej – Wschód i poinformował na posiedzeniu Komisji, że nie
przewiduje takiego finansowania w najbliższych dwóch latach. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie
aby każdy z Radnych, szczególnie np. Radny M. Przybylski złożył wniosek o uzupełnienie zapisów
w WPF o środki przeznaczone na infrastrukturę. Obecnie w prognozie skutków finansowych
uchwalenia planu miejscowego jest zapis, że środki finansowe na potrzeby uzbrojenia tego terenu
mogą pochodzić także ze środków inwestora. Wójt stwierdził, że Radny M. Przybylski błędnie
zinterpretował działania Wojewody odnośnie tych planów i poprosił o zabranie głosu A. Karwata
z Gminnej Pracowni Urbanistycznej.
Pan A. Karwat z Gminnej Pracowni Urbanistycznej wyjaśnił kwestię bilansu urbanistycznego,
o którym wspominał Radny M. Przybylski i stwierdził, że bilans ten dotyczy Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Gmina jest w trakcie zmiany Studium i bilans jest
obliczony, a dotyczy on nowych terenów, które w Studium są przeznaczana pod zabudowę
mieszkaniową. W obecnie obowiązującym Studium oba obszary w Złotnikach i w Złotkowie, tj. rejon
ul. Pawłowickiej – Wschód oraz rejon ul. Kochanowskiego są przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową, a więc nie następuje zwiększenie obszarów pod zabudowę mieszkaniową. Zdaniem
A. Karwata nie ma żadnych obaw co do uchwalenia obu planów w Złotnikach.
Radny M. Przybylski podkreślił, że w lipcu 2018 r. odbyło się spotkanie ówczesnej Komisji
Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego z urbanistką i tam były podnoszone zupełnie
błędne założenia nasycenia obszaru, co przyznał nawet Wójt. W Studium nie uwzględnia się nawet
osiedla Złotniki – Park, które jest dużo większe niż całe Złotniki – Osiedle. Studium zawiera duże
błędy i przesłanki są fałszywe. Zdaniem Radnego nie wiadomo, czy droga będzie przebiegać obecnym
śladem – tzw. czołgowa czy będzie zaprojektowana droga obok.
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Radny M. Bajer pytał o dokładne dane dotyczące współczynnika zagęszczenia terenu i zmianę tego
współczynnika w odniesieniu do nasycenia zabudową rejonu ul. Pawłowickiej – Wschód. Do dyskusji
potrzebne są dokładne dane, bo przecież Wojewoda chyba też posługuje się konkretnymi danymi.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że dyskusja przerodziła się w rozmowę dotyczącą kwestii Studium, które
jest na etapie projektowania i dyskusja o wskaźnikach w przygotowywanym Studium
jest zdecydowanie przedwczesna. Projekt Studium będzie uwzględniał parametry, które wynikają z już
uchwalonych planów miejscowych i z realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zdaniem Wójta
straszenie nowymi ilościami mieszkańców i przekroczeniem współczynników jest nieuzasadnione,
gdyż zmiana Studium jest raczej skromna i jeszcze jest spory zapas w zakresie współczynników.
Radna J. Radzięda złożyła wniosek o zarządzenie 15 minut przerwy w celu narady klubów.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia wniosku Radnej J. Radziędy.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T., Majewski W., Hącia Z., Przybylski M.,
Słowiński G.
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca A. Ankiewicz ogłosiła 15 minut przerwy.
Radny G. Słowiński stwierdził, że jako Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki – Osiedle chciałby
zaapelować, aby podczas głosowania przed interesem inwestora uwzględnić przede wszystkim interes
mieszkańców Gminy Suchy Las.
Przewodnicząca A. Ankiewicz stwierdziła, że dla Gminy równie istotny jest inwestor, jak
i mieszkańcy, ponieważ nie można przeciwstawiać jednych przeciwko drugich. I jedni i drudzy płacą
podatki dla Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie odnośnie przyjęcia wniosku
Radnego M. Przybylskiego dotyczącego wycofania z porządku obrad sesji pkt. 6.
Radny M. Przybylski stwierdził, że nie składał takiego wniosku tylko apelował do Wójta, aby to on
złożył taki wniosek, a to jest istotna różnica. Radny stwierdził, że w takim razie składa taki wniosek,
aby uniknąć zamieszania. Według Radnego wniosek ten wymaga bezwzględniej większości głosów,
bo jest to zmiana porządku obrad.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz ponownie zarządziła głosowanie odnośnie przyjęcia wniosku
Radnego M. Przybylskiego dotyczącego wycofania z porządku obrad sesji pkt. 6.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
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.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta
Gminy dotyczącej usunięcia pkt 3 z § 2, tj. „tablica informacyjna: należy przez to rozumieć element
systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej”.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
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Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 4: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.
Autopoprawka została przyjęta.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia drugiej autopoprawki
Wójta Gminy dotyczącej usunięcia pkt 3 z § 4, tj. „dopuszczenie lokalizacji wolno stojących tablic
informatycznych”.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 4: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.
Autopoprawka nr 2 została przyjęta.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo, rejon ulicy
Pawłowickiej – Wschód.
Głosowania dokonano w tradycyjny sposób.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 3: Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.,
Wstrzymujących się – 1: Hącia Z.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/43/19.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– obszar pomiędzy ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz poprosiła Radnych o uruchomienie urządzeń i zalogowanie
się do systemu.
Wobec poprawnego działania systemu Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejne głosowania
będą odbywały się przy użyciu systemu komputerowego.
Przewodnicząca poinformowała, że do tego planu miejscowego wniesiono uwagi wobec czego będą
one głosowane przez Radnych i zarządziła głosowanie poszczególnych uwag.
Uwaga nr 1.
„Zmiana zaproponowanego planu miejscowego w ten sposób, aby ul. Strażacka na odcinku
od ul. Bogusławskiego do ul. Magnoliowej oznaczona symbolem KDD nie została poszerzona
względem jej aktualnego stanu”. Uwaga nieuwzględniona przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 2: Bajer M., Łączkowski K.,
Przeciw – 10: Ankiewicz A., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Pągowska J., Prycińska W.,
Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 3: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 2.
„Zmiana granic terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MN i 3Z, w obrębie działek
o numerach ewidencyjnych 869/4 i 869/5, zgodnie z załącznikiem graficznym”. Uwaga
nieuwzględniona przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
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Wstrzymujących się – 4: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 3.
„Wprowadzenie możliwości zabudowy jednorodzinnej w formie szeregowej”. Uwaga
nieuwzględniona przez Wójta.
Głosowania dokonano 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.
„Zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy do 0,5-0,7”. Uwaga nieuwzględniona przez
Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: 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., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 1: Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 5.
„Obniżenie wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej do max 15% (zapewniono teren
3Z jako strefę zieleni)”. Uwaga nieuwzględniona przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: 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., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 1: Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 6.
„Usunięcie terenu 3Z z zakresu działki 870/5”. Uwaga nieuwzględniona przez Wójta.
Głosowania dokonano 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 7.
„Usunięcie drogi wewnętrznej 2KDW, ewentualne zaprojektowanie jej w zgodzie z przedstawionym
projektem zagospodarowania przestrzennego”. Uwaga nieuwzględniona przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 13: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., 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.
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Uwaga nr 8.
„Usunięcie zapisu określającego minimalną powierzchnię działki budowlanej”. Uwaga
nieuwzględniona przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 13: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., 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 9.
„Nie ujmowanie w planie strefy ochrony sieci wodociągowej”. Uwaga nieuwzględniona przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 13: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., 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 10.
„Uwzględnienie załączonego projektu zagospodarowania wraz z uwagami, jako przemyślaną,
stanowiącą obiektywny społeczny konsensus, koncepcję, w zapisach przedmiotowego planu
miejscowego”. Uwaga nieuwzględniona przez Wójta.
Głosowania dokonano 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.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczą Rady A. Ankiewicz również jako Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las
– Wschód podkreśliła, że ten plan miejscowy został wypracowany z mieszkańcami bez większych
kontrowersji.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – obszar pomiędzy
ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 13: Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Majewski W.,
Pągowska J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 2: Ankiewicz A., Prycińska W.,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/44/19.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zgłosiła do protokołu, że pomyliła się podczas
głosowania i chciała głosować „za” przyjęciem ww. projektu uchwały, ale błędnie zagłosowała
„przeciw”.
Wójt G. Wojtera poinformował, że popełnił błąd, ponieważ przed głosowaniem miał zamiar zgłosić
autopoprawkę do ww. projektu uchwały. Autopoprawka miała dotyczyć pkt. 7 w § 2 i pkt. 10 w § 4,
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które dotyczącą zapisów odnośnie tablic reklamowych. Wójt zaznaczył, że nie zdążył zgłosić
autopoprawki.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że ze względu na głosowanie za pośrednictwem systemu
komputowego reasumpcja głosowania jest niemożliwa. Uchwałę należy przyjąć w formie w jakiej
została już przegłosowana. Wójt może zgłosić poprawkę do uchwały już na kolejnej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz potwierdziła, że nie ma możliwości reasumpcji
głosowania.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że w tym przypadku prawdopodobnie Wojewoda z urzędu wykreśli
te zapisy. Uchwała została podjęta przez Radę i być może Wojewoda w trybie nadzoru sam skoryguję
uchwałę co do zapisów odnośnie tablic reklamowych.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– obszar pomiędzy ulicami Jagodową, Szkółkarską i Stefańskiego.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą tego projektu uchwały.
Uwaga nr 1.
„Sformułowanie w treści przedmiotowego planu zapisów, które umożliwiłyby zmianę sposobu
użytkowania lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym na działce o nr ewid. 587/9,
na lokal mieszkalny”. Uwaga nieuwzględniona przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 1: Majewski W.,
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 – 3: Hącia Z., Przybylski M., Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 2.
„Zmiana zapisów § 9 projektu mpzp, dotyczących terenu oznaczonego jako 3MN/U, na takie, które
dopuszczałyby na przedmiotowym terenie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w zabudowie
szeregowej”. Uwaga nieuwzględniona przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 13: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., 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.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – obszar
pomiędzy ulicami Jagodową, Szkółkarską i Stefańskiego.
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 IV/45/19.
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Ad. 9.
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XL/360/2009 Rady Gminny Suchy Las z dnia
24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulicy Meteorytowej.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
uchylającej uchwałę nr XL/360/2009 Rady Gminny Suchy Las z dnia 24 września 2009 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulicy Meteorytowej.
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 IV/46/19.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że pomoc dla Powiatu Poznańskiego dotyczy budowy
ronda na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Jesionowej w Biedrusku.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
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 IV/47/19.
Radny K. Łączkowski podziękował Radnym za jednomyślne przyjęcie ww. projektu uchwały,
podkreślając jednocześnie niebezpieczeństwa występujące na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej
i Jesionowej w Biedrusku.
Radny W. Majewski opuścił sesję Rady Gminy o godz. 18:15. Od tej pory w głosowaniach brało
udział 14 Radnych.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
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Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/48/19.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/49/19.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda stwierdziła,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/50/19.
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Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019
- 2021 w Gminie Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda powiadomiła,
że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 w Gminie Suchy
Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/51/19.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Suchy Las na rok 2019.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda przekazała
pozytywną opinię dotyczącą ww. projekt uchwały.
Radny Z. Hącia podkreślił, że Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest bardzo ciekawy w treści i zaapelował do Radnych o wnikliwą
lekturę tego dokumentu, który pokazuje jakie zagrożenie ze strony narkomanii występuje na terenie
gminy Suchy Las. Radny zaznaczył, że dzięki działaniu OPS w Suchym Lesie funkcjonuje
w Chludowie poradnia nie tylko antyalkoholowa, ale zwalczająca również inne rodzaje uzależnień.
Radny Z. Hącia podziękował OPS za podejmowanie skutecznych działań i za zmiany jakie zostały
wprowadzone w poradni w Chludowie.
Radna J. Radzięda poinformowała, że kolejną diagnozę przeprowadzą już pracownicy OPS i będą to
pogłębione badania i w przyszłym roku będzie bardzo dobrze przygotowany i dokładny raport. Radna
podkreśliła, że życzyłaby sobie, aby każdy dokument, który wpływa do Radnych był tak dobrze
przygotowany i wyjaśniony jak materiały przekazywane przez Dyrektor OPS S. Nowak – Kabacińską.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Suchy Las na rok 2019.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/52/19.
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Ad. 16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Suchy
Las miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda przekazała
pozytywną opinię dotyczącą tego projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Suchy Las miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/53/19.
Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Sekretarz Gminy J. Nowak zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącą wykreślenia
wyrazów „i jej komisji” z § 2 ust. 3 tiret 4. Jest to zmiana techniczna wynikająca z faktu, że Komisje
są integralną częścią Rady Gminy i nie muszą być w treści uchwały wyrazy „i jej komisji”.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda przekazała
pozytywną opinię dotyczącą tego projektu uchwały, uwzględniającą autopoprawkę zgłoszoną przez
Sekretarz Gminy.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia ww. autopoprawki
wniesionej przez Sekretarz Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Autopoprawka została przyjęta.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/54/19.

- 16 -

Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących
i członków zarządów osiedli jednostek pomocniczych Gminy.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda przekazała
pozytywną opinię dotyczącą tego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zaznaczyła, że w dwóch jednostkach pomocniczych,
tj. w Jelonku i w Suchym Lesie – Wschód kadencja trwa od 2017 r., ponieważ te jednostki zostały
w innym terminie powołane do życia. Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że będzie
wnosiła o podjęcie uchwały w sprawie skrócenia w tych dwóch jednostkach pomocniczych kadencji
z 5 lat do 3 lat, co pozwoli za 5 lat na zrównanie kadencji we wszystkich jednostkach pomocniczych
na terenie gminy Suchy Las.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządów
osiedli jednostek pomocniczych Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/55/19.
Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Biedrusko.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał dotyczące zmian w statutach
jednostek pomocniczych na terenie gminy Suchy Las.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie zmiany statutu osiedla Biedrusko.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/56/19.
Ad. 20.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Chludowo.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
zmiany statutu sołectwa Chludowo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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,
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Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/57/19.
Ad. 21.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Golęczewo.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
zmiany statutu sołectwa Golęczewo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/58/19.
Ad. 22.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Grzybowego.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
zmiany statutu Osiedla Grzybowego.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/59/19.
Ad. 23.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Suchy Las.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
zmiany statutu osiedla Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/60/19.
Ad. 24
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Zielątkowo.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
zmiany statutu sołectwa Zielątkowo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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.,
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Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/61/19.
Ad. 25.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotkowo.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
zmiany statutu sołectwa Złotkowo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/62/19.
Ad. 26.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Złotniki – Osiedle.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
zmiany statutu osiedla Złotniki – Osiedle.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/63/19.
Ad. 27.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotniki – Wieś.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
zmiany statutu osiedla Złotniki – Wieś.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/64/19.
Ad. 28.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Suchy Las w Związku
Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt”.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz poinformowała, że przedstawicielem gminy Suchy Las ustala
się M. Bulińskiego – Zastępcę Wójta Gminy Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda przekazała
pozytywną opinię dotyczącą tego projektu uchwały.
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Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
ustanowienia przedstawiciela gminy Suchy Las w Związku Międzygminnym „Schronisko
dla Zwierząt”.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych (bez Radnego W. Majewskiego).
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 – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IV/65/19.
Ad. 29.
Informacje Wójta Gminy.
Zastępca Wójta M. Buliński przekazał informację w następujących kwestiach inwestycyjnych
i przetargowych:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Suchy Las – budowa ul. Stefańskiego, trwają prace drogowe i brukarskie,
Suchy Las – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej, kanalizacja została wykonana,
do wykonania pozostało odtworzenie nawierzchni,
Chludowo – modernizacja „Starego Baru”, trwają prace konstrukcyjne dachu, rozebrano dach,
wykonywane są fundamenty do dobudowywanej części budynku,
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Czereśniowa, Polna, Kwiatowa i Lipowa, trwają
pracę,
Golęczewo i Chludowo – budowa węzłów przesiadkowych, rozpoczęły się prace polegające
na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Golęczewie,
Golęczewo – budowa przedszkola w Golęczewie, zrealizowano budowę murów i stropów,
rozpoczęły się prace konstrukcyjne dachu,
Golęczewo – modernizacja budynku stacji kolejowej, wykonawca to firma Rembudex, rozpoczęły
się prace rozbiórkowe i demontaż pokrycia dachowego,
Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej z drogami i infrastrukturą, wykonawca to firma
Ata – Technik, kontynuowane są prace związane z budową kanalizacji w ul. Krętej, Sportowej,
Nad Torem, Kasztanowej, Dębowej, Akacjowej, Wyrzykowskiej i Moraczewskich,
Złotniki – Os. Grzybowe – ul. Kukułcza, pl. Sokoła – w lutym br. prace zostaną wznowione,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap I i etap II – prace są wstrzymane i w zależności od warunków
pogodowych zostaną wznowione prawdopodobnie w marcu br.,
Budowa ulic w Złotnikach III, etap I – ul. Kochanowskiego, prace są kontynuowane, wykonywany
jest m.in. kanał tłoczny, są przygotowywane wnioski o zawarcie przez mieszkańców umów
z Aquanet SA.

Informacje odnośnie przetargów:
•

•

•

W przygotowaniu są przetargi związane z budowę ulic na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku,
w Suchym Lesie ul. Krętej i Gwiezdnej, w Zielątkowie ul. Cedrowej i Oliwkowej oraz ścieżki
rowerowej do Złotnik – Wsi.
Przetarg w przygotowaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy
dróg z odwodnieniem dla zadania pn.: Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic
Lisiej, Klonowej, Sprzecznej i Zgodnej oraz ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej,
Chmielnej, Zakole i Strumykowej”, przetarg powtarzany jest z uwagi na nierozstrzygnięcie
pierwszego przetargu, to jest zakres drogowy, zaś zakres kanalizacyjny jest po stronie Aquanet SA.
Przetarg „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana
sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice:
Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa - etap IV i etap IIIB – dokończenie”; po wyborze wykonawców,
umowy są w trakcie podpisywania:

- 20 -

•

•
•
•
•

Część nr 1 (dokończenie ul. Dworcowej) – wykonawca firma Izbruk z Ciążenia, kwota
1 577 241 zł,
Część nr 2 (ul. Promienista, Akacjowa, Jesionowa i Strażacka) – wykonawca firma Kaja
z Poznania, kwota 6 408 621 zł,
Przetarg „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana
sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice:
Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa - etap Zielątkowo”; po wyborze wykonawców, umowy w trakcie
podpisywania:
Część nr 1 (dokończenie ul. Leśnej) – wykonawca Ata -Technik z Budzynia, kwota 2 405 620 zł,
Część nr 2 (ul. Lipowa) – wykonawca firma Kaja z Poznania, kwota 610 020 zł,
Przetarg „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchy Las wraz z zapewnieniem
finansowania”, postępowanie w trakcie przygotowywania;
Przetarg „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Suchy Las” – wybrano wykonawcę
Poczta Polska S.A., kwota 199 556 zł,
Przetarg „Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach”, postepowanie w trakcie
przygotowywania,
„Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów
ulegających biodegradacji oraz na odbiór, transport i zagospodarowanie pozostałych odpadów
komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy położonych na terenie Gminy Suchy Las” – zamówienie z wolnej ręki, opublikowano
w BIP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z ZGK Suchy Las.

Wójt G. Wojtera poinformował, że trwają intensywne prace przygotowawcze w Aquanet SA. w celu
uchwalenia nowego Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji do 2027 r., co jest związane
z przygotowaniem nowej strategii w odniesieniu do prowadzenia inwestycji przez Aquanet SA. Wójt
przypomniał, że wniosek taryfowy na 3 lata nie przewiduje podwyżek do 2021 r., co będzie miało
wpływ na politykę inwestycyjną. Prawdopodobnie w sierpniu br. zostanie przygotowany projekt
uchwały ws. przyjęcia nowego WPRiM. Celem jest, aby Gmina Suchy Las została w tym programie
szczególnie uwzględniona, ponieważ obecnie Gmina Suchy Las jest najlepiej realizującą program
tzw. białych plam, czyli inwestycji realizowanych wspólnie z Aquanet SA. na terenach o średniej
i niskiej intensywności zabudowy, a więc poniżej 120 mieszkańców na 1 km sieci.
Wójt stwierdził, że lutym lub w marcu br. zostanie zaprezentowana koncepcja obwodnicy Biedruska.
Gmina w porozumieniu ze Starostwem Poznańskim zleciła opracowanie takiego dokumentu – studium
korytarzowego. Gmina chciałaby, aby ten korytarz został już uwzględniony w nowym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na to, że ul. Poznańska
jest drogą powiatową to kwestia to wymaga szczegółowych uzgodnień ze Starostwem Powiatowym.
Wójt poinformował, że w dniu 9 stycznia br. w Golęczewie odbyły się konsultacje w sprawie
przebiegu nowej trasy ekspresowej S11, na odcinku od Złotkowa do Parkowa, gmina Rogoźno
przygotowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wspólnie z wykonawcą studium
techniczno – ekonomiczno – środowiskowego. Na stronie Gminy Suchy Las dostępna jest ta
koncepcja. W każdym z wariantów planuje się przebieg S11 nowy śladem, czyli droga DK11
nie będzie wykorzystana do przebudowy, a po zbudowaniu S11 sama DK11 stanie się drogą
wojewódzką.
Wójt G. Wojtera powiadomił, że została podpisana umowa przedwstępna z Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu w sprawie nabycia działki gruntu nr 859 na osiedlu Grzybowym, a w
lutym br. odbędzie się ostateczne przeniesienie własności.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało komunikat do Polskiej
Agencji Prasowej co spowodowało, że prasa regionalna przygotowała informacje prasowe. Następnie
Wójt odczytał oświadczenie w tej sprawie i zapowiedział, że będzie ono dostępne na stronie
internetowej Gminy Suchy Las oraz zostanie przesłane do mediów.
Oświadczenie: „Szanowni Państwo. W 2018 roku CBA kontrolowało działania gminy związane
z budową, dzierżawą, a następnie nabyciem budynku szkoły przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie.
W trakcie kontroli udostępniono wszystkie dokumenty w tych sprawach oraz złożono wyjaśnienia.
24 stycznia br. w mediach ukazała się informacja o przekazaniu przez CBA sprawy do Prokuratury
Rejonowej w Poznaniu. Zarówno komunikat, jak również powstałe na jego bazie materiały prasowe
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są w mojej ocenie krzywdzące i jednostronne. Pomija się w nich fakt istnienia dwóch dodatkowych
umów zabezpieczających przejęcie przez gminę na własność budynku szkoły w 2029 roku oraz
odpłatne użytkowanie wieczyste działki gminnej przez partnera prywatnego. Informacja, która
sugeruje, że tylko gmina jest płatnikiem w dzierżawie budynku, jest w mojej ocenie nie do przyjęcia!
Płatnikiem jest także druga strona zawartych umów – czyli firma MHA Invest. Przez 15 lat ponosi
koszty opłat za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości. Przez całe 15 lat firma
zobowiązana jest do wykonywania obowiązkowych przeglądów i konserwacji urządzeń. W pełni
ponosi odpowiedzialność za stan techniczny i estetykę budynku. Zobowiązana jest również
do ponoszenia kosztów ubezpieczenia. Pragnę również oświadczyć, że wybór partnera prywatnego
w realizacji tego projektu odbył się w oparciu o przeprowadzony przetarg publiczny. Natomiast wybór
modelu finansowania był ściśle związany z ówczesną sytuacją ekonomiczną naszej gminy. Dzięki tym
decyzjom – w trudnym dla oświaty 2014 roku – zapewniliśmy najmłodszym uczniom sucholeskiej
szkoły podstawowej bardzo dobre warunki do edukacji, jednocześnie dbając o wysoki poziom
architektoniczny powstałej zabudowy. Wyrażam przekonanie, że dokładna analiza wszystkich
aspektów zrealizowanego projektu oświatowego przy ul. Konwaliowej pozwoli organom zajmującym
się tą sprawą na szybkie i pozytywne zakończenie sprawy”.
Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała o następującej korespondencji:
- pismo od Wojewody Wielkopolskiego: „Szanowni Państwo, w związku z art. 259 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż Wojewoda Wielkopolski
dokona oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Państwa jednostkach za rok 2018.
Powyższe wiąże się z Państwa strony z koniecznością wypełnienia interaktywnego formularza
dostępnego pod adresem: skargi.poznan.uw.gov.pl w terminie od 9 stycznia 2019 r. do 8 lutego
2019 r. Proszę o bezwzględne zachowanie wskazanego terminu wypełnienia formularza oraz
zwrócenie uwagi na rzetelność wprowadzanych do niego danych. W załączeniu przekazuję informację
dotyczącą formularza Skargi i Wnioski, przygotowaną celem ułatwienia Państwu ww. zadania”,
- pismo Wójta Gminy do Przewodniczącej Rady Gminy: „Przekazuję sprawozdanie za rok 2018
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy Las”,
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 3.01.2019: „Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 91
ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadamia, że wszczęte zostało
postępowanie w odniesieniu do uchwały Nr III/27/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia
2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018, z powodu naruszenia przepisów art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych. 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 9 stycznia
2019 r. od godz. 10.00 w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8,
sala 207”,
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 30.01.2019: „RIO na podstawie art. 61 § 1
i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. w nawiązaniu
do przedłożonego pisma zmieniło termin do usunięcia nieprawidłowości w uchwale Nr III/29/18 Rady
Gminy Suchy Las na dzień 21 lutego 2019 r. Jednocześnie informuję, że Kolegium Izby rozpatrzy
przedmiotową sprawę na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2019 r. od godz. 10.00 w siedzibie Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu ul. Zielona 8, sala 207”,
- adnotacja Skarbnik Gminy dotycząca ww. pisma: „Wszystkie uwagi dotyczące uchwały budżetowej
zostaną wprowadzone do zmiany budżetu na rok 2019 na sesji w dniu 21 lutego 2019 r.”,
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzające nieważność uchwały
Nr III/27/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – całość dostępna w Biurze Rady,

- 22 -

- pismo mieszkańców wsi Złotkowo zawierające ok. 60 podpisów, którzy wnioskują o:
„1. Wprowadzenie zakazu pracy w nocy w przedsiębiorstwie transportowym mieszczącym się przy
ul. Złota 23. Praca w firmie zakłóca ciszę nocną. Praca winna się odbywać od godziny 6.00 do 22.00.
2. W dalszym ciągu proponujemy ustawienie znaków postoju dla samochodów powyżej 3,5 t.,
art. 49 pkt 5 ustawy o Ruchu Drogowym mówi o samochodach ciężarowych powyżej 16 t,
a wnioskujemy do 3,5 t.
3. Zmianę i uzupełnienie planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 55/3, 62/8, 61/7,
60/5, 59/3, 55/3, w planie musi być zawarte zastrzeżenie o ochronie środowiska naturalnego i ochronie
mieszkańców przed szkodliwymi działaniami.
4. Postawienie znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h przy świetlicy i placu zabaw do drogi
dojazdowej. Obecnie Tiry zagrażają dzieciom przechodzącym przez jezdnię.
5. Częstsze patrole Straży Gminnej w okolicach ul. Złotej 23.
6. Podanie pełnej nazwy firmy oraz nazwisk ich właścicieli. Brak tablicy informacyjnej o budowie
i tablicy z nazwą firmy. Brak tablicy informacyjnej o budowie jest niezgodny z Prawem Budowlanym.
Z góry dziękujemy Wójtowi oraz Radzie Gminy Suchy Las za załatwienie pozytywne naszych
wniosków”,
- pismo Wójta Gminy do Wojewody Wielkopolskiego ws. utworzenia jednostki ratownictwa
medycznego na terenie Gminy Suchy Las zawierające 164 podpisy: „Szanowny Panie Wojewodo,
w załączeniu przekazuję petycję mieszkańców gminy w sprawie utworzenia na terenie gminy Suchy
Las Jednostki Ratownictwa Medycznego. Jednocześnie informuję, że podczas sesji w dniu
29 listopada 2018 r. Rada Gminy Suchy Las przyjęła oświadczenie w sprawie utworzenia Jednostki
Ratownictwa Medycznego w Suchym Lesie. Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte przez radnych
jednogłośnie, 15 głosami za. Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie petycji mieszkańców Gminy
oraz oświadczenia Rady Gminy Suchy Las w przedmiotowej sprawie”,
- pismo od mieszkańca Suchego Lasu: „Szanowna Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie,
z prawdziwą przyjemnością składam życzenia wszystkiego najlepszego w nowej kadencji, w pracy dla
dobra naszej Małej Ojczyzny. Wyrażam również podziękowanie dla Rady oraz szczególnie dla Pana
Wójta za zrealizowanie zgłoszonej przeze mnie pismem z dn. l2.02.2015 r. propozycji postawienia
pomnika - ławki Wojciecha Bogusławskiego. Został więc spełniony punkt 1. ww. pisma - projektu.
Pozostałe punkty 2 i 3 są jeszcze w niepełnej realizacji. Proszę o uwzględnienie opracowanego
i oczekującego na wykonanie, przy otwartym udziale zainteresowanych tym tematem, mojego planu
realizacji treści pkt. 2 i 3. Proponuję w związku z tym utworzenie zespołu pod nazwą: Promocja
Gminy Suchy Las - Wojciech Bogusławski (może być w ramach referatu promocji w Urzędzie Gminy).
Seniorzy. Obserwując życie seniorów w naszej Gminie, zwłaszcza powielaną działalność tzw. klubów
seniora, to trudno oprzeć się wrażeniu, że ten pomysł choć słuszny, to jednak niewystarczający. Warto
dokonać elastycznych zmian, wzbogacających życie seniorów w naszej Gminie, ukazując
różnorodność i kreatywność tego środowiska (według jego własnych pomysłów). Proponuję
na początek pełniejsze rozpoznanie potrzeb seniorów oraz powołanie przy UG naszego Gminnego
Centrum Inicjatyw Senioralnych dla Suchego Lasu, częściowo inspirując się Centrum Inicjatyw
Senioralnych w Poznaniu.
Góra Moraska. Biorąc pod uwagę atrakcyjne ukształtowanie terenu Gminy Suchy Las, którego perłą
w koronie jest Góra Moraska - proponuję wybudowanie wieży widokowej (z dodatkami) na tej
właśnie Górze. Będzie to nie tylko wspaniała atrakcja rekreacyjno - turystyczna, ale stanie się
symbolem promocji naszej Gminy. Budowa wieży może być też objęta tzw. projektem obywatelskim”.
- pismo od mieszkańców Chludowa i Puszczykowa: „W związku z planowanym podziałem działki
gruntu o numerze 496/5, (której właścicielką jest obecnie moja siostra), znajdującej się w Chludowie
przy ul. Szkolnej, zwracam się z uprzejmą prośbą, w imieniu swoim i mojej siostry, o udzielenie
następujących informacji: czy w świetle uchwały nr XXVII/241/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia
25 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo,
rejon ulicy Szkolnej, i nadaniu ww. działce symbolu 5MN/U, podział jest możliwy, jeśli nie jest
to możliwe, to co należy zrobić, aby umożliwić podział ww. działki na pół i czy istnieje możliwość
zmiany nadanego symbolu 5MN/U na jeden z symboli, wymienionych w § 15 pkt 2 ppkt b)
ww. uchwały. Po dokonaniu podziału, działki będą miały po 800 m2”.
- pismo mieszkańca Biedruska: „W związku z przyznaniem dotacji na uczczenie 100 - rocznicy
Powstania Wlkp. przez wykonanie rewaloryzacji ścieżek spacerowych w parku zabytkowym
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Powstańców Wlkp. w kwocie brutto 13 000,00 zł na proponowaną kwotę 130 000,00 zł na I etap
(wykonanie 800 m ścieżek). Przyznana kwota po odliczeniu VAT podatku dochodowego daje
8 561,00 zł netto. Powstający Narodowy Panteon Powstania Wlkp., którego projekt był przedstawiony
na sesji końcowej w ubiegłym roku, a komplet materiałów - kilka kartek - otrzymali wszyscy radni.
Na przyznaną dotację na ochronę zabytków, prace konserwatorskie, restauratorskie wpisane do
rejestru zabytków, itd. w kwocie 13 000,00 zł brutto na wykonanie proponowanej 800 - 1000 m
w terminie 1 miesiąca z odbiorami i rozliczeniem. Na takie warunki nie znalazłem wykonawcy, gdyż
były one nierealne. W związku z powyższym proszę o przekazanie tej dotacji panu Zbigniewowi
Kazimierzowi Hącia na restaurowanie nie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, a jedynie obiektu
będącego na liście obiektów mających powyżej 100 lat na liście gminy. Wykupienie przez Radę
Gminy na wniosek pana Z. K. Hąci za kilkaset tysięcy przedwojennej knajpy (mordowni pijackiej),
którą kilka lat wcześniej sprzedała gmina za grosze, bo co z tym miała robić jest szczytem samowoli
i bezkarności, niektórych byłych radnych. Szczytem szczytów było podjęcie uchwały o remoncie
za ponad 5 mln zł tego obiektu sfinansowanego przez zaciągnięcie kredytu przez Gminę
i dofinansowanie Marszałka. A gdzie dalsze setki tysięcy na wyposażenie, eksploatację, obsługę, itd.
Taką Polskę chcemy budować? Ale takich radnych mieliśmy. Takich wybraliśmy. Tym bardziej,
że radni z panem Z.K. Hącia na czele nie widzą logicznego przeznaczenia tego obiektu, gdyż
Chludowo ma świetlicę niewykorzystaną w całości, bo tu ćwiczą Chludowianie za ponad 500 tys.
rocznie z gminy, Koło Gospodyń ma starą szkołę z biblioteką i z zapleczem kuchennym. Szkoła
ma swoją salę i jak na Chludowo to mają dużo. Z tego można wywnioskować, że pan Z.K. Hącia
buduje sobie co chce, sprzedaje, itd. za nasze pieniądze, widocznie coś z tego ma, których brak
na inwestycje. Za takie pieniądze można w Biedrusku zorganizować Dom Dziennego Pobytu
dla seniorów, można uruchomić dla dzieci z przedszkola czy szkół podstawowych basen kąpielowy,
rehabilitację. Biedrusko nie ma nic. Chludowo ma 1 200 mieszkańców, a Biedrusko ok. 3 000,
a będzie 5 -7 tys. A gdzie dopiero budowa rynku w Biedrusku, bo jest goły plac. A może by pomóc
pani (…) w razie budowy szkoły, co dla gminy byłoby bardzo ekonomiczne i przyszłościowe, itd.,
a nie marnować tak nasze pieniądze. Może da się jeszcze zatrzymać rozpoczęte marnotrawstwo”.
Radny Z. Hącia stwierdził, że trudno komentować ww. pismo. Radny stwierdził, że nie wie skąd
pochodzą źródła, że budynek tzw. „Starego Baru” był mordownią. Radny Z. Hącia zaznaczył, że być
może sprawę należy skierować na drogę sądową, aby autor powyższego pisma odwołał sugestie pod
jego adresem, że ma on z remontu „Starego Baru” osobiste korzyści majątkowe. Radny Z. Hącia
podkreślił, że „Chludowianie” i Orkiestra Dęta nie mają gdzie ćwiczyć na świetlicy. Są to zespoły,
które odnoszą duże sukcesy i promują swoją działalnością Gminę Suchy Las. Radny zaznaczył,
że wstrzymanie prac w Chludowie oznaczałoby, że ten budynek „Starego Baru” należy rozebrać.
Radny Z. Hącia podziękował Wójtowi Gminy za prace, które dotychczas zostały już wykonane przy
remoncie tego budynku.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz stwierdziła, że ton ww. pisma mieszkańca Biedruska
nie był odpowiedni.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała o piśmie
Prokuratury Okręgowej w Koninie z dnia 24.01.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu
28.01.2019 r.: „Sekretariat Prokuratury zawiadamia, że postanowieniem Prokuratora Prokuratury
Okręgowej w Koninie z dnia 22 stycznia 2019 r. wszczęte zostało śledztwo pod sygnaturą PO I Ds
2.2019 w sprawie przekroczenia uprawnień w okresie od 10 lutego 2014 roku do 12 maja 2014 roku
przez Wójta Gminy Suchy Las poprzez zawarcie ze spółką MHA Invest Sp. z o.o. trzech
niekorzystnych umów, tj. umowy o oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie, umowy dzierżawy oraz
przedwstępnej umowy sprzedaży, których postanowienia przewidują obowiązek zapłaty przez Gminę
Suchy Las w czasie obowiązywania umowy czynszu dzierżawnego w kwocie 26.559.249,00 zł,
tj. kwocie wyższej niż została przeznaczona na realizacje zadania związanego z budową Szkoły
Podstawowej w Suchym Lesie mimo, iż posiadał wiedzę, że inwestycja ta może zostać sfinansowana
ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego, a nadto konstrukcja i cel zawartych umów
wykazywały charakter analogiczny z umową kredytu lub pożyczki co zaskutkowało obejściem
przepisów prawa w szczególności art. 44 ust. 4 i 3 pkt 1, art. 243 ust. 1 i art. 91 ust. 2 ustawy z dnia
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27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czym wyrządził szkodę w wielkich rozmiarach
w wysokości co najmniej 10.959.244,00 zł w majątku Gminy Suchy Las, tj. o przestępstwo z art. 231
§ 1 k.k.”.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zaapelowała, aby wszelkie komentarze i opinie pozostawić
do momentu rozstrzygnięcia ww. sprawy przez prokuraturę i sądy.
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. Planowane
jest spotkanie w marcu br.
Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak poinformował, że Komisja Rewizyjna w miesiącu
styczniu br. nie obradowała.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I. Koźlicka poinformowała, że Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji, że w styczniu br. nie obradowała. Komisja jest już w posiadaniu opinii, o które
wnioskowała i kolejne posiedzenie Komisji jest zaplanowane na 7 lutego br.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
informację, że Komisja w styczniu br. odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze spotkanie obejmowało
szkolenie z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które przeprowadził A. Karwat.
Na drugim posiedzeniu Komisja zajmowała się analizowaniem i opiniowaniem projektu uchwał.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że Komisja w styczniu br. obradowała dwa razy. Pierwsze spotkanie odbyło się 9 stycznia br. i było
poświęcone kwestią senioralnym, na którym Dyrektor OPS S. Nowak – Kabacińska przekazała
informacje dotyczące zasad funkcjonowania klubów seniora. Radna J. Radzięda odnosząc się do
pisma, które wpłynęło do Rady Gminy odnośnie oferty dla seniorów poinformowała, że Komisja
w najbliższym czasie kolejny raz zaprosi na swoje posiedzenie Dyrektor OPS w celu omówienia
możliwości poszerzenia oferty senioralnej, która już obecnie w Gminie Suchy Las jest bogata.
Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. Komisja zajmowała się opiniowaniem i analizowaniem
projektów uchwał na sesję oraz odbyło się spotkanie z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1.
Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji będzie miało charakter wyjazdowy i odbędzie się właśnie
w Szkole Podstawowej nr 1 Suchym Lesie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował, że Komisja w styczniu br. odbyła jedno posiedzenie. W posiedzeniu
uczestniczył J. Świerkowski – Prezes ZGK Suchy Las Sp. z o.o., który omówił kwestie związane
z funkcjonowaniem spółki oraz z utylizacją, gromadzeniem i segregacją odpadów.
Ad. 30.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała, że wpłynęły do Rady Gminy cztery
interpelacje sformułowane przez Radnych Gminy Suchy Las. Przewodnicząca A. Ankiewicz odczytała
treść poniższych interpelacji.
Interpelacja Radnego W. Majewskiego z 16.01.2019 r. „Interpelację składam na podstawie § 13 ust.
1 - 4 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, interpelacja dotyczy: stanu realizacji zadania budżetowego:
BI/2016/0025 - Złotniki - Wieś - sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości - koszt projektu
z realizacją. Szanowny Panie Wójcie, zwracam się o szczegółową informację dotyczącą częściowej
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realizacji zadania budżetowego: BI/2016/0025 - Złotniki Wieś - sygnalizacja świetlna z pomiarem
prędkości - koszt projektu z realizacją. Jak widać w nazwie zadania, obejmuje ono także realizację
ww. zadania. Realizację zadania tylko w części tj. projektowej, można traktować jak niekompetencję
urzędników (rozpoczęte zadanie powinno być realizowane w tzw. niewygasach) lub co gorsze, jako
niegospodarność. W związku z powyższym, proszę o przedstawienie rozwiązania, które winno
skutkować realizacją przedmiotowego zadania na bazie wykonanego projektu stanowiącego jego
integralną część. Wobec powyższego, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej”.
Odpowiedź Wójta Gminy z dnia 29.01.2019 r. na ww. interpelację Radnego W. Majewskiego:
„Odpowiadając na interpelację z dnia 16.01.2019 r. (data wpływu do urzędu) informuję, że zadanie
BI/2016/0025 Złotniki - Wieś - sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości, zostało wykonane
w zakresie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. Jak już
wcześniej informowaliśmy, budowa sygnalizacji z przejściem dla pieszych, miała być powiązana
z budową odcinka brakującego chodnika w ul. Słonecznej w Złotnikach - Wsi. Realizacja tego zadania
związana była z funkcjonującym obok przedszkolem. Obecnie, po jego likwidacji, wydatkowanie
środków na ten cel jest niezasadne”.
Interpelacja Radnego W. Majewskiego z dnia 16.01.2019 r.: „Interpelacje składam na podstawie § 13
ust. od 1 do 4 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, interpelacja dotyczy: wykazu niezrealizowanych
zadań z budżety Gminy Suchy Las na rok 2018 oraz tzw. niewygasów z budżetów 2016 i 2017 roku.
Szanowny Panie Wójcie, zwracam się o przedstawienie szczegółowej informacji dotyczącej stanu
realizacji zadań budżetowych, których nie zrealizował Pan z budżetu na 2018 rok oraz niewykonanych
tzw. niewygasów z budżetów Gminy Suchy Las z lat 2016 i 2017. Wobec powyższego, bardzo proszę
o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej”.
Interpelacja Radnego G. Słowińskiego z dnia 25.01.2019 r.: „Szanowny Panie Wójcie, wielu
mieszkańców Złotnik - Osiedla, w szczególności zamieszkujących wschodnią część osiedla,
zaniepokojonych jest brakiem prac budowlanych na części remontowanych ulic (ul. Żukowa na całej
jej długości oraz ul. Graniczna i Jelonkowa na odcinku od ul. Prostej do ul. Żukowej) pomimo
wykonania dla tego obszaru przez gminę kosztownego projektu. Logika podpowiada, że remontując
daną ulicę, wykonuje się ją w całości, a nie w 2/3. Ponadto ul. Jelonkowa na tym odcinku oraz
skrzyżowanie Żukowa/Jelonkowa, przy każdorazowych opadach deszczu są zalewane wodą, która
nie jest nigdzie odprowadzana. W związku z powyższym, bardzo proszę o podjęcie działań
zmierzających do zwiększenia firmie Izbruk zakresu prac o ww. brakujące odcinki ulic. Z informacji
przekazanych przez Referat budowlano - inwestycyjny, umowa z tą firmą dopuszcza zwiększenie
zakresu tych prac w obecnie realizowanym prze firmę Izbruk zadaniu. Dodatkowo proszę o podjęcie
działań zmierzających do przygotowania i ogłoszenia przetargu na realizację 3 etapu tej inwestycji,
tj. ul. Pagórkowa i Spacerowa, na której nie ma oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz
nawierzchni drogowej wraz z chodnikiem. Problem ten poruszony został również podczas zebrania
Mieszkańców w dniu 12 września 2018 r. oraz podejmowany był przez Radnego Michała
Przybylskiego. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej o podjętych w tym zakresie
działaniach”.
Interpelacja Przewodniczącej Rady Gminy A. Ankiewicz z dnia 28.01.2019 r.: „Na podstawie § 13
pkt. 1 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las
składam interpelację. Proszę o informację i wskazanie wysokości zadłużenia Gminy Suchy Las
na koniec kadencji Rady Gminy 2014 - 2018. Proszę o wskaźniki procentowe oraz kwotowe.
W przypadku przeniesienia zobowiązań na kolejne lata, proszę o wykazanie ich w postaci
tabelarycznej”.
Radna J. Pągowska pytała Zastępcę Wójta o przetarg dotyczący budowy ul. Krętej i kolizję
z ogrodzeniem mieszkanki Suchego Lasu. Radna dopytywała, czy Gmina zawarła porozumienie
z mieszkanką ul. Krętej w Suchym Lesie.
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Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że likwidacja kolizji z ogrodzeniem wymagała pewnych
zmian projektowych. Dokonano zmian w dokumentacji, które maksymalnie ograniczają ingerencję
w nieruchomości prywatne. Zdaniem Zastępcy Wójta ostatnie spotkania z mieszkańcami ul. Krętej
pokazały, że nie będzie już problemów w tej sprawie.
Radny T. Sztolcman zwrócił uwagę na problemy z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Nektarowej. Radny poinformował, że mieszkańcy zwracają
się do Radnych w sprawie bardzo dużych korków, które niekiedy sięgają odcinka od skrzyżowania
ul. Obornickiej i Nektarowej aż do węzła drogowego w Złotkowie. Radny pytał o działania Urzędu
Gminy w tej kwestii.
Zastępca Wójta M. Buliński stwierdził, że Urząd Gminy dokonał sprawdzenia natężenia ruchu
na skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Nektarowej. Została wprowadzona zmiana wydłużająca cykl
sygnalizacji z 1:00 do 1:40 w okresie szczytu komunikacyjnego oraz skrócono cykl wyjazdowy
z ul. Nektarowej z 18 s na 12 s. Jednak nie tylko działanie sygnalizacji świetlnej jest przyczyną
obciążenie ul. Obornickiej. Zastępca Wójta zaznaczył, że pewne mniejsze korekty na tym
skrzyżowaniu były już wprowadzane 2 tygodnie temu, ale wtedy okazały się mało skuteczne.
Radny T. Sztolcman zaapelował, aby przyjrzeć się natężeniu ruchu na ww. skrzyżowaniu w okolicach
godz. 8:00, gdyż wtedy jest największe natężenie ruchu w kierunku Poznania.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego J. Świerkowski zaznaczył, że dobrze orientuje
się w sytuacji skrzyżowania ul. Obornickiej i Nektarowej, ponieważ w bezpośrednim jego sąsiedztwie
znajduje się siedziba ZGK. J. Świerkowski podkreślił, że już są widoczne efekty korekty działania
sygnalizacji świetlnej, gdyż już można zaobserwować zwiększenie płynności ruchu. Zmiany cyklów
w sygnalizacji wyraźne dają efekty. Radny J. Świerkowski stwierdził, że zaobserwował, iż część
kierowców, którzy jeździli przez Os. Grzybowe, tj. przez ul. Sosnową czy ul. Muchomorową kieruje
się obecnie w stronę skrzyżowania ul. Obornickiej i Nektarowej, co wpływa na zwiększenie
bezpieczeństwa. Zdaniem J. Świerkowskiego czas przejazdu ul. Obornicką już się poprawił z uwagi
na zmianę czasów wyjazdów na skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Nektarowej.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz złożyła wniosek, aby Gmina uzyskała informacje
odnośnie możliwości montażu przez Aquanet SA. tzw. poidełek w miejscach, gdzie przebywa dużo
dzieci, np. szkoły, czy place zabaw. Z informacji prasowych wynika, że Aquanet SA. takie poidełka
zamontował w szkołach w Poznaniu.
Radny T. Sztolcman zapytał, czy zgodnie z zapowiedzią ze strony rządowej obniżono stawki
za zużycie i dostarczenie energii elektrycznej dla jednostek gminnych.
Wójt Gminy G. Wojtera podkreślił, że w sprawie wysokości stawek za energię elektryczną została
podjęta ustawa, która według komentarzy miała dotyczyć również jednostek samorządu
terytorialnego. Wójt G. Wojtera poinformował, że Gmina już podpisała umowę z operatorem
energetycznym i według jej zapisów wydatki z tytułu energii elektrycznej wzrosną o 53%. Umowa
ta nadal jest obowiązująca. Wójt poinformował, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki już wystąpił
o zmianę przepisów ww. ustawy, co powoduje brak stabilności rozwiązań w niej zawartych. Ponadto
sytuację komplikuje brak przepisów wykonawczych do tej ustawy. Zdaniem Wójta, Gmina Suchy Las
obecnie nie ma żadnych podstaw, aby zmieniać plan wydatków finansowych w zakresie wydatków
na zakup energii elektrycznej.
Radny G. Słowiński dopytywał o kwestię przygotowywania postępowania przetargowego dotyczącego
dworca kolejowego w Złotnikach i jego zakresu.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że postępowanie przetargowe dotyczy modernizacji
budynku dworca, który stanowi własność Gminy Suchy Las. Ponadto, Gmina oczekuje na podpisanie
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umowy dotacyjnej z Urzędem Marszałkowskim, ponieważ Gminie została przyznana dotacja
na remont ww. budynku. Gmina planuje sprawnie przeprowadzić prace w terminie 12 – 16 miesięcy.
Ad. 31.
Wolne głosy i wnioski.
Sołtys wsi Golęczewo P. Majkowski zapytał o możliwość posadowienia zegara w ramach
modernizacji stacji kolejowej w Golęczewie. Sołtys podkreślił, że atrybutem stacji był zawsze zegar,
który był bardzo praktyczny. Zdaniem P. Majkowskiego zegar powinien być stylizowany do epoki
historycznej, z której pochodzi stacja Golęczewo.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że taka możliwość zostanie sprawdzona. Budynek jest
budynkiem zabytkowym i cały projekt podlega uzgodnieniu z powiatowym konserwatorem zabytków
więc pod tym kątem należy to sprawdzić. Równolegle toczą się prace związane z modernizacją
peronów na tej stacji i z budową węzła przesiadkowego więc być może w ramach tych trzech
przedsięwzięć uda się zrealizować montaż zegara.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las M. Dziedzic odczytał pismo w imieniu Pana K. Pilasa
– Członka Zarządu Osiedla Suchy Las zaznaczając, że został upoważniony do jego odczytania, a nie
do odpowiadania na pytania dotyczące tego pisma. Treść pisma: „Pani A. Ankiewicz, Przewodnicząca
Rady Gminy Suchy Las, Suchy Las dn. 23.01.2019 r. W grudniu ubiegłego roku Radny M. Jankowiak
organizował ognisko przy górce saneczkowej potocznie zwanej górką Pilasa. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt zaproszeń na to samo spotkanie, które reklamowała Radna W. Prycińska
zapraszając na górkę Prokopa. W związku z tym rozdzwoniły się telefony i pozwolę sobie zacytować
jeden z nich - cytat: (…) nie wybrali ciebie do rady, to nawet zabrali ci górkę. Szczerze
powiedziawszy cała ta sytuacja była dla mnie niekomfortowa. Po raz pierwszy w przestrzeni
publicznej górka ta została nazwana górką Pilasa przez Przewodniczącego Rady Gminy
J. Ankiewicza i to nazewnictwo pojawiało się na obradach sesji Rady Gminy jeszcze parokrotnie.
Pan Ankiewicz twierdził, że młodzież tak nazywa tę górkę. Nie było żadnej mowy o górce Prokopa
i było oczywiste, że została ona nazwana spontanicznie, tak jak dla przykładu nazwy szopkowo,
działki, manhattan. Pozwolę sobie przytoczyć krótki zarys historii powstania górki saneczkowej.
Wspomniany teren, na którym znajduje się górka saneczkowa według mojej wiedzy był gruntami
Skarbu Państwa, a poszczególne fragmenty dzierżawili okoliczni mieszkańcy. W latach 90 – tych
teren przejęła Gmina Suchy Las i stał się on nieużytkiem. Od strony ul. Szkółkarskiej teren
mieszkańcy wykorzystywali jako żwirownię i pozyskiwali piasek do budowy domów, ale w
pozostawionych dołach powstawało wysypisko śmieci. W 1991 r. gdy byłem Przewodniczącym
Zarządu Osiedla podjąłem starania o zagospodarowanie tego terenu na potrzeby rekreacyjne
mieszkańców Suchego Lasu. Był to całkowicie mój pomysł. Niestety mój pomysł nie uzyskał
akceptacji władz Gminy. Od momentu gdy Grzegorz Wojtera stał się Wójtem otrzymałem pozwolenie
na realizację mojego pomysłu. W związku z tym, powstał projekt zagospodarowania tego terenu,
którego autorem była nasza mieszkanka L. Woźniak, z którą współpracowałem przy jego tworzeniu.
Ziemia na utworzenie górki saneczkowej pochodziła z fundamentów tworzonego wtedy salonu Opla
Pana Niedbały, który dostarczył nam ją nieodpłatnie. W kolejnych latach teren był wzbogacany
o kolejne elementy, a od kiedy powstało miejsce na ognisko opiekuje się tym terenem w formie
wolontariatu. Łącznie Pana Prokopa z powstaniem tej górki jest według mojej oceny nieprawdziwe.
Bardzo proszę o nie pisanie nowej historii tego terenu, bo została ona napisana dawno temu. Członek
Zarządu Osiedla Suchy Las K. Pilas”.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zapytała, czy Pan K. Pilas oczekuje odpowiedzi.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las M. Dziedzic poinformował, że raczej Pan K. Pilas
nie oczekuje odpowiedzi.
Przewodnicząca A. Ankiewicz stwierdziła, że ten teren, ale nie górka, to według opowieści
jej teściów, którzy pochodzą z Suchego Lasu de facto nosi dwie nazwy. Sama górka jest na terenie,
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który dzierżawił Pan Prokop i starsi mieszkańcy mówią, że to jest teren Prokopa. Przewodnicząca
podkreśliła, że istotnie Pan K. Pilas dba o ten teren i że być może stworzył tę górkę, jednak starsi
mieszkańcy mówią o tym terenie tzw. pole Prokopa i stąd te dwie nazwy.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego J. Świerkowski stwierdził, że zbyt często podczas
obrad padają nazwiska, a z drugiej strony mówimy o konieczności przestrzegania RODO. Zdaniem
J. Świerkowskiego generalnie można się domyślić, kto jest autorem tych pism, które Przewodnicząca
Rady Gminy odczytała. Radny Powiatu Poznańskiego wyraził wątpliwości odnośnie pochodzenia
ziemi na górkę saneczkową, która jego zdaniem pochodziła z wykopu zbiornika retencyjnego.
Radna J. Radzięda wyraziła podziękowanie za organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy sztabowi, który tworzyli pracownicy OPS i CKiBP. Od dwóch lat te podmioty organizuje
finał WOŚP. Radna sformułowała oczekiwanie, że także w przyszłym roku Dyrektor OPS S. Nowak
– Kabacińska nadal wyrazi chęć przewodniczenia sztabowi WOŚP.
Przewodnicząca A. Ankiewicz podziękowała mieszkańcom Gminy Suchy Las za hojne i aktywne
uczestnictwo w finale WOŚP.
Radny M. Przybylski złożył wniosek o zasięgnięcie opinii prawnej w zakresie pism, które
są odczytywane podczas sesji, a mogłyby zostać uznane za obraźliwe i niestosowne. Zdaniem
Radnego mogło dojść w tym przypadku do złamania RODO, ponieważ wiadomo o kogo chodzi
w zakresie autorstwa listu dotyczącego Biedruska. Radny stwierdził, że Przewodnicząca Rady Gminy
czytając korespondencję na sesji jest w trudnej sytuacji, ponieważ musi je z sensem przeczytać i musi
uważać na RODO. Radny podkreślił, że odczytane pismo na sesji było obraźliwe dla Radnego Z. Hąci
i należałoby się zastanowić czy tego rodzaju pisma powinny być odczytywane, ponieważ
korespondencja kierowana do Rady Gminy może być coraz bardziej radykalna w treści.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz poinformowała, że zwróci się o taką opinię do prawników
pracujących w Urzędzie Gminy.
Radny Z. Hącia zaprosił na 1.02.2019 r. na godz. 17:00 do CKiBP na spektakl jasełek w wykonaniu
zespołu „Chludowianie”, który był wystawiany m.in. w Wersalu, Barcelonie i Madrycie.
Radna J. Pągowska złożyła propozycję spotkania w sprawie zmian w statucie Gminy Suchy Las
z udziałem Sekretarz Gminy, aby omówić te zmiany przed kolejną sesją.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zaproponowała, aby w tym spotkaniu uczestniczyli przewodniczący
klubów i przewodniczący Komisji Rady Gminy.
Radna Powiatu Poznańskiego G. Głowacka zaznaczyła, że koncert zespołu „Chludowianie” w dniu
1.02.2019 r. będzie nieco inny od tego, który był wystawiany w Wersalu, Barcelonie i Madrycie,
ponieważ będzie rozszerzony o udział dzieci przedszkolnych i chór. Radna Powiatowa
poinformowała, że jasełka, które były wystawiane w Wersalu, Barcelonie i Madrycie będzie można
obejrzeć dnia 3.02.2019 r. w Poznaniu, na os. Warszawskim. Radna przekazała kilka informacji
o przebiegu tournée zespołu we Francji i w Hiszpanii.
Radna J. Radzięda zaproponowała, aby w pracach nad zmianą statutu mógł brać udział każdy
zainteresowany Radny, nie tylko przewodniczący komisji i klubów.
Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że o terminie spotkania w sprawie zmiany statutu
zostaną powiadomieni wszyscy Radni.
Mieszkaniec Suchego Lasu zaprosił na turniej piłkarki Suchary Cup w dniach 2 – 3 lutego br. na sali
GOS w Suchym Lesie. Jednocześnie wyraził podziękowania za pomoc organizacyjną i finansową
Urzędowi Gminy Suchy Las, osiedlu Suchy Las oraz innym partnerom.
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Ad. 32.
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zamknęła IV sesję Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 20:05.
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