Protokół z V sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
21 lutego 2019 r. (czwartek), godz. 16:30
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko
– Cmentarz.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2019-2029.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Suchy Las na lata 2016-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Golęczewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Suchy Las (projekt uchwały został
przekazany wraz z materiałami na sesję styczniową).
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nazwy ronda w Biedrusku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
15. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz otworzyła V sesję Rady Gminy Suchy Las
VIII kadencji w dniu 21 lutego 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.
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Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zapytała o uwagi i wnioski do porządku sesji.
Wójt G. Wojtera zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów. Wójt jako uzasadnienie podał, że ustanowienie ww. stawki
bonifikaty jest w kompetencjach Rady Gminy i obejmuje wyłącznie tereny, które są zabudowane
na cele mieszkaniowe.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. powyższego wniosku Wójta G. Wojtery
odnośnie przyjęcia do porządku obrad projektu uchwały.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Wniosek został przyjęty, projekt uchwały został dodany do porządku obrad oraz otrzymał numer
15 w porządku.
Nowy porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko
– Cmentarz.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2019-2029.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Suchy Las na lata 2016-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Golęczewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Suchy Las (projekt uchwały został
przekazany wraz z materiałami na sesję styczniową).
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nazwy ronda w Biedrusku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty
od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
16. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Wolne głosy i wnioski.
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19. Zamknięcie sesji.
Ad. 3.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko
– Cmentarz.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
pozytywną opinię Komisji dotyczącą ww. projektu uchwały, która została podjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – Cmentarz.
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 V/66/19.
Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.

planu

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon
ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Majewski W.
Uchwała została podjęta i nosi numer V/67/19.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2019-2029.
Radny M. Przybylski zwrócił się do Skarbnik Gminy o wyjaśnienie kilku pozycji w WPF
rozpoczynając od pozycji 1.3.1.15 (strona 3 z 6), gdzie łączne nakłady finansowe to 900 000 zł,
a z sumy na poszczególne lata wychodzi kwota 1 050 000 zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, że jest to błąd rachunkowy.
Radny M. Przybylski poprosił o poprawienie tej pozycji, tj. wierszy A i C w pozycji 1.3.1.15.
Następnie Radny M. Przybylski wskazał na pozycję 1.3.1.19, gdzie według jego obliczeń nakłady
łączne powinny wynosić 76 800 zł, a podano 101 500 zł i poprosił o zweryfikowanie tej pozycji.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska z uwagi na brak podczas sesji materiałów źródłowych
pozwalających zweryfikować czy umowa dzierżawy samochodu została zawarta na 4 czy 5 lat,
poprosiła o wykreślenie pozycji 1.3.1.19 z wykazu umów bieżących wieloletnich.
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Radny M. Przybylski wskazał na pozycję 1.3.2.27, gdzie podano łączne nakłady finansowe 1 mln zł,
a z wyliczeń Radnego wynika liczba 4,6 mln zł. W latach 2022 – 2023 prawdopodobnie zamiast
po 200 000 zł rocznie, jest po 2 000 000 zł w każdym roku.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska poinformowała, że nakłady w latach 2022 – 2023 powinny
wynosić po 200 000 zł, czyli w kolumnach za te lata jest błąd pisarski.
Radny M. Przybylski poprosił o poprawienie w latach 2022 – 2023 w wierszu A i B w pozycji
1.3.2.27 na kwotę 200 000 zł.
Następnie Radny M. Przybylski zwrócił uwagę na pozycję 1.3.2.28, gdzie jego zdaniem wystąpił błąd
na 6,3 mln zł. Łączne nakłady podano na 900 000 zł, zaś z rachunku za poszczególne lata wynika
kwota 6,3 mln zł. W latach 2020 – 2021 wskazano kwotę po 3 000 000 zł rocznie.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska stwierdziła, że w pozycji 1.3.2.28 wystąpiła taka sama sytuacja jak
w poprzedniej pozycji, a więc nakłady są po 300 000 zł w latach 2019 – 2021.
Radny M. Przybylski także zwrócił się o poprawienie wierszy A i C w pozycji 1.3.2.28 w latach 2020
i 2021 z 3 000 000 zł na 300 000 zł.
W dalszej kolejności Radny M. Przybylski w imieniu klubu „Inicjatywa Mieszkańców” – „Gmina
Razem” złożył wniosek o wykreślenie dwóch pozycji, które nie znalazły się w materiałach na sesję,
a które Radni otrzymali na 24 godziny przed sesją, a członkowie Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego otrzymali podczas jej posiedzenia, tj. pozycji 1.3.1.12 – Gospodarka
odpadami i zapewnienie sprawnego funkcjowaniu JST - kwota 33 600 000 zł oraz pozycji 1.3.1.17
– Wywóz odpadów komunalnych - kwota 70 000 zł. Radny stwierdził, że prawdopodobnie w historii
sucholeskiego samorządu nie było sytuacji, żeby kwota 33 670 000 zł została wprowadzona w formie
tzw. „wrzutki” na 24 godziny przed sesją Rady Gminy i to bez opinii Komisji. Sprawa ta dotyczy
Zakładu Gospodarki Komunalnej, gdzie 25 stycznia 2019 r. CBA skierowała do Prokuratury
Regionalnej w Poznaniu dwa zawiadomienia o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa
w związku z umowami podpisanymi na dzierżawę budynku w gminie Suchy Las. Możliwe
nieprawidłowości dotyczyć mają umowy podpisanej w 2014 r. przez Gminę Suchy Las na dzierżawę
budynku filii Szkoły Podstawowej przy ul. Konwaliowej oraz podpisanej w 2016 r. przez ZGK Suchy
Las umowy na dzierżawę budynku – jego nowej siedziby. Radny podkreślił, że CBA wskazuje
na podejrzenie o niegospodarność i wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów przez prezesa i członków
rady nadzorczej ZGK Suchy Las Sp. z o.o. Zawiadomienie obejmuje także poświadczenie nieprawdy
przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Ustalenia funkcjonariuszy CBA
wskazują, że w wyniku tych działań spółka ZGK poniosła szkodę w wysokości co najmniej 3,9 mln zł.
Radny podkreślił, że ww. informację przygotował Wydział Komunikacji Społecznej CBA. Radny
M. Przybylski zaznaczył, że w przypadku szkoły przy ul. Konwaliowej, Wójt przedstawił swoje
stanowisko i jeden z klubów radnych wyraził swój pogląd. Ta sprawa jest w toku i nie należy
jej komentować. Odnośnie sprawy ZGK panuje cisza i nie wiadomo czy zarząd ZGK zgadza się
z ustaleniami CBA czy się nie zgadza, ponieważ nie było w tej kwestii żadnego komentarza. Do końca
nie wiadomo, czy Prokuratura wszczęła śledztwo czy odrzuciła zawiadomienie. Zdaniem Radnego
M. Przybylskiego, Radni, którzy otrzymali wrzutkę na 24 godziny przed sesją w postaci 33 670 000 zł
mogą mieć obawy co do sposobu wydawania środków finansowych w ZGK, a chodzi tutaj o kwotę
4 800 000 zł przez 7 lat. Radny przypomniał, że ustalono, iż w 2019 r. będzie przekazana kwota
wynikająca ze stawki ryczałtowej 15 zł od mieszkańca, a więc ok. 3,5 mln zł, a teraz jest kwota
o 1,3 mln zł wyższa. Według Radnego decyzję w zakresie takich dużych kwot powinna poprzedzić
kontrola w spółce ZGK, która w poprzedniej kadencji z uwagi na ówczesne przepisy nie była
możliwa, ale obecnie istnieje taka możliwość. Radny stwierdził, że Komisja Rewizyjna powinna
podjąć jakąś aktywność w kwestii dotyczącej ZGK, ponieważ teraz są takie możliwości. Radny
M. Przybylski podkreślił, że środki na gospodarkę odpadami mogłyby zostać uchwalone, ale tylko
po przeprowadzeniu kontroli w ZGK. Radny poinformował, że jest po lekturze rozprawy doktorskiej
pt. „Charakterystyka prawna mandatu radnego”. Radny przytoczył kilka słów z rozdziału
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5, pt. Odpowiedzialność karna radnego „(…) Prawodawca zawarł w Kodeksie karnym przestępstwa,
których można się dopuścić przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu. Zgodnie z art. 151 § 13 pkt 2
Kodeksu karnego funkcjonariuszem publicznym jest także radny. Wyodrębnia się w nim przestępstwa,
które popełnić mogą tylko osoby sprawujące funkcje publiczne. Najpoważniejszymi z nich
są przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych określone
w rozdziale 39 k.k. Przestępstwa te to sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną, art. 228 k.k.
oraz przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, art.
231 k.k. Niedopełnienie obowiązku może polegać na niewykonaniu obowiązku, zaniechaniu
wykonaniu obowiązku, bądź nienależytym wykonaniu obowiązku przez funkcjonariusza publicznego.
Tutaj radny może zawinić m.in. niedbałym wykonywaniem czynności kontrolnych”. Radny zaznaczył,
że Rada Gminy ma dwie podstawowe funkcje, tj. uchwałodawczą i kontrolną. Radny M. Przybylski
stwierdził, że ci Radni, którzy będą głosować „za” przyjęciem WPF w tej wersji muszą liczyć się
z kłopotami, a każdy Radny odpowiada indywidualnie. Wyniki tego głosowania znajdą się na
biurkach CBA oraz prokuratury. Radny podkreślił, że klub „Inicjatywa Mieszkańców” – „Gmina
Razem” będzie głosował za wycofaniem tych dwóch punktów dotyczących odpadów.
Radna J. Radzięda zaproponowała zakończenie dyskusji i podziękowała Radnemu M. Przybylskiemu
za wykład prawny.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego – Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował,
że nie komentuje doniesień prasowych. Mijają 4 tygodnie jak CBA podobno przekazało sprawę ZGK
do prokuratury, a do dnia dzisiejszego ZGK oficjalnie nic nie wie. J. Świerkowski stwierdził, że nie
będzie zajmował stanowiska w odniesieniu do informacji medialnych.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska poinformowała, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego uzasadniła wprowadzenie autopoprawką wykazu wydatków
bieżących pogrupowanych w bloki tematyczne, w których znajdują się umowy wieloletnie lub takie,
które zawierane są na okres 1 roku, ale zawierane są w ciągu roku kalendarzowego. Zdaniem Skarbnik
Gminy są zawarte najważniejsze wydatki ze wszystkich jednostek organizacyjnych, w tym jednostek
oświatowych i OPS. Został przyjęty okres 7 lat ponieważ te zadania, które dotyczą zapewnienia
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego będą realizowane do końca działalności jednostek
samorządu, m.in. dostawy wody, dowozy uczniów, dzierżawa urządzeń biurowych czy ubezpieczenie
mienia. Skarbnik Gminy poinformowała, że kwota 4,8 mln zł na gospodarkę odpadami wynika
z budżetu na 2019 r. i ma ona swoje źródło w wydatkach na gospodarkę odpadami, a nie w środkach,
które wpływają z opłat od mieszkańców. Umowa dotycząca wywozu odpadów obowiązuje do końca
marca br. Kolejna umowa będzie mogła być podpisana do końca roku i to bez względu z jakim
operatorem. Ta kwota nie dotyczy ZGK. Skarbnik Gminy zaznaczyła, że ta pozycja nie polega
na skierowaniu kwoty 33 mln zł do ZGK czy jakiegokolwiek innego podmiotu, po prostu Gmina
będzie musiała realizować obowiązki związane z gospodarką odpadami aż do momentu kiedy
nie zmieni się ustawa. To jest założenie kosztów systemu na całe 7 lat. Wykreślenie tego zadania
z WPF uniemożliwi podpisanie umowy poza dzień 31.12.2019. Zdaniem Skarbnik Gminy wykreślenie
pozycji „wywóz odpadów komunalnych” spowoduje, że wszystkie jednostki organizacyjne
wypowiedzą umowy na wywóz odpadów i będą zawierane nowe umowy do końca 2019 r. Zdaniem
Skarbnik wykaz umów wieloletnich bieżących miał usprawnić działanie.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że on również uważa, że nie należy komentować doniesień
prasowych. Radny stwierdził, że powoływał się na komunikat CBA, umieszczony na stronach
internetowych CBA. Radny M. Przybylski odnoszą się do wypowiedzi Pani Skarbnik poprosił
o wskazanie konkretnych części jego wypowiedzi, gdzie miało rzekomo dojść do przeinaczenia
rzeczywiści. Radny podkreślił, że w Suchym Lesie Radni byli przesłuchiwani na okoliczność
inwestowania w fundusze inwestycyjne. Radny pytał dlaczego te dwie pozycje w WPF Radni
otrzymali na 24 godziny przed głosowaniem, pomimo że dotyczą one bardzo wysokich kwot?
Zdaniem Radnego nie jest to właściwa sytuacja.
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego – Prezes ZGK J. Świerkowski stwierdził,
że po zakończeniu kontroli powinna się pojawić oficjalna informacja. Nie ma obowiązku wchodzenia
na stronę internetową CBA. J. Świerkowski oświadczył, że pomimo upływu 4 tygodni nie dotarła
do niego żadna oficjalna informacja odnośnie wyników kontroli ani z CBA, ani z prokuratury.
Ponadto J. Świerkowski poinformował, że ZGK ma umowę na wywóz i zagospodarowanie odpadów
do dnia 31 marca 2019 r. Zapis w WPF jest ogólny z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami.
Zapis nie dotyczy środków na ZGK.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska stwierdziła, że kwota ponad 33 600 000 zł nie zostanie przekazana
do ZGK. Przekazywane są corocznie środki na zagospodarowanie odpadów, w zeszłym roku było to
ponad 3,5 mln zł. Rada zadecydowała o wysokości dochodów z gospodarki odpadami na 2019 r.
na poziomie 3,5 mln zł, ale według wydatków jest to 4,8 mln zł i właśnie tę kwotę Rada Gminy Suchy
Las w dniu 18.12.2018 r. uchwaliła na gospodarkę odpadami w 2019 r. Kwota 33 600 000 zł jest sumą
wydatków przez 7 lat i jest ujęta w WPF jako przepływy finansowe, które wynikają z sumy wydatków
jakie ponoszą wszystkie nasze jednostki organizacyjne. Umowy przedstawione w WPF, to jest
wyodrębnienie bloków tematycznych, w których ujęte są umowy zawierane na okres dłuższy niż rok
budżetowy, czyli wykraczające poza 31 grudnia. Jednak umieszczenie tego zapisu w WPF nie jest
konieczne, i nie chodziło o to, aby na 24 godziny przed sesją wprowadzić jakiś znaczący wydatek.
Skarbnik złożyła wniosek o wykreślenie tego zapisu dotyczącego gospodarki odpadami, ponieważ
i tak Gmina będzie ponosić te wydatki, bez względu na formę organizacyjną podmiotów, dla których
będą skierowane. Wpisanie wydatku do WPF miało na celu ułatwienie funkcjonowania sucholeskiego
samorządu i umożliwienie podpisywania umów w ramach in house na okres przekraczający poza
31 grudnia. Zdaniem Skarbnik Gminy można by umieścić w WPF wydatki na wynagrodzenia
nauczycieli z uwzględnieniem podwyżek.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zaproponowała 5 minut przerwy. Jednocześnie
Przewodnicząca Rady zaapelowała do Radnego M. Przybylskiego, aby co sesję nie wracać do wątku
CBA i szkoły przy ul. Konwaliowej, bo może to być nudzące.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska zgłosiła autopoprawkę do uchwały ws. zmiany WPF na lata 2019
– 2025. Pierwszą autopoprawkę stanowi wyodrębnienie w wydatkach bieżących kategorii umów
bieżących wykraczających poza rok budżetowych. Jednak w pozycji dotyczącej gospodarki odpadami
Skarbnik zaproponowała zmianę nakładów finansowych na kwotę 9 600 000 zł, w roku 2019 r. kwota
4 800 000 zł i w 2020 r. kwota 4 800 000 zł – poz. 1.3.1.12. oraz zmianę lat realizacji na lata 2019
– 2020, zaś w limicie wydatków zmiana z 33 600 000 zł do 9 600 000 zł. W wydatkach majątkowych
Skarbnik Gminy zaproponowała zmianę zgodną z ustaleniami z posiedzenia Komisji Finansów,
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego dotyczącą zadania „Suchy Las – przebudowa ulicy Szkolnej wraz
z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej. Poziomkowej i Szafirowej)
polegającą na wykreśleniu go z WPF i zwiększeniu o kwotę 150 000 zł do kwoty 250 000 zł
na projekt ww. inwestycji i tym samym będzie to zadanie jednoroczne na 2019 r.
Radny M. Przybylski stwierdził, że w ciągu ostatnich kilku lat nie zdarzyło się, aby Gmina podpisała
umowę na zagospodarowanie odpadów z innym podmiotem niż ZGK, a więc można domniemać,
że partnerem w tej kwestii dla Gminy będzie ZGK. Radny zaznaczył, że w obszarze
zagospodarowania odpadów ZGK wykonuje swoją pracę bardzo dobrze, nawet wzorowo. Generalnie
jakość usług ZGK jest bardzo dobra, ale jednak Rada Gminy musi dbać o finanse publiczne Gminy
Suchy Las, a nie finanse ZGK. W 2019 r. będzie dopłata do systemu gospodarki odpadami
w wysokości 1,3 mln zł i można to uznać za ukłon w kierunku bardzo wysokiej jakości tych usług,
ale wcale to nie oznacza, że nic nie może się zmienić do 2025 r. Radny pytał jeszcze o pozycję
– 1.3.1.17 „wywóz odpadów komunalnych” czy ona w dalszym ciągu pozostaje.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska poinformowała, że cały wykaz umów bieżących był przedłożony
Radzie na 24 godziny przed sesją. Skarbnik podkreśliła, że nie składa wniosku o wykreślenie
ww. pozycji, ponieważ to wiązałoby się z wypowiadaniem we wszystkich jednostkach umów
bezterminowych na wywóz odpadów.
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Radna J. Pągowska wspominała, że na posiedzeniu Komisji dyskutowana była jeszcze jedna zmiana
w WPF dotycząca zmiany nazwy zadania z „Wymiana serwerowni” na „Zakup sprzętu serwerowego”.
Wójt G. Wojtera poparł propozycję zgłoszoną przez Skarbnik M. Wojtaszewską uznając ją za
kompromisowe rozwiązanie, co jednocześnie pozwoli na zawarcie umowy, która będzie przechodzić
na kolejny rok. Wójt podkreślił, że przedstawienie przed sesją propozycji kwoty 4,8 mln zł na rok
dotyczyło formalnego zbudowania limitów gwarancji dla realizacji zadania. Zdaniem Wójta trzeba
będzie powrócić do dyskusji o finansowaniu gospodarki odpadami po 2020 r.
Przewodnicząca A. Ankiewicz stwierdziła, że być może z uwagi na zmiany w ustawie o gospodarce
odpadami trzeba będzie zwiększyć kwoty przeznaczane na gospodarkę odpadami w kolejnych latach.
Ustawa o gospodarce odpadami w najbliższym czasie ma ulec zmianie i może się okazać, że nawet
4,6 mln zł rocznie może okazać się kwotą mało realną. Zdaniem Przewodniczącej Rady podczas
najbliższej zmiany w WPF zostaną na lata 2021 – 2023 zapisane kwoty podobne do obecnych.
Radca prawny mec. H. Kuligowski stwierdził, że z zapisów nowego statutu wynika, że autopoprawka
powinna zostać przegłosowana. Właściwie dyskusja dotyczyła czegoś czego jeszcze de facto nie było
w projekcie uchwały. Najpierw należało przegłosować autopoprawkę, a później dyskutować co z niej
ewentualnie wykreślić. Zdaniem radcy prawnego zabrało wniosku o zgłoszenie autopoprawki.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że do momentu zgłoszenia autopoprawki jej modelowanie należy
do Wójta i ta dyskusja dotyczyła autopoprawki i jej zmian, ale to Wójt zgłasza ostateczną wersję
autopoprawki.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia autopoprawki do WPF
zgłoszonej przez Skarbnik Gminy – Wójta Gminy wraz ze zmianami.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Słowiński G.,
Wstrzymujących się – 2: Hącia Z., Majewski W.
Autopoprawka została przyjęta.
Radny G. Słowiński zgłosił do protokołu, że chciał oddać głos „wstrzymujący się”, ale błędnie
zagłosował „przeciw”. Odnośnie WPF Radny poinformował, że podczas posiedzenia Komisji podjął
rozmowę ws. zadań 1.3.2.27 i 1.3.2.28. Z uwagi na nieotrzymanie z Urzędu Gminy materiałów
w sprawie wydatków dot. powyższych zadań Radny złożył wniosek o ich wykreślenie z WPF. Według
Radnego odnośnie zadania 1.3.2.28 „Zakup sprzętu serwerowego” nie otrzymał danych od
p. K. Jankowiak z Urzędu Gminy i dlatego złożył wniosek o przeniesienie tych zadań na kolejną sesją.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że Radny G. Słowiński otrzymał dokumenty w sprawie
zadania 1.3.2.27 „budowa systemu monitoringu gminnego”, nad którymi Urząd Gminy pracuje
od ubiegłego roku. Prace dotyczące określenia zasięgu monitoringu cały czas trwają z firmą ZETO.
Dopiero ogłoszony przetarg zweryfikuje rzeczywiste koszty funkcjonowania systemu. Zapisy
w WPF mają umożliwić m.in. ogłoszenie przetargu na te zadania.
Radny M. Przybylski zapytał o zadanie „Przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej, przebudowa
linii energetycznej, rozbudowa ścieżki rowerowej”. Tej pozycji nie ma w autopoprawce do WPF,
a była w materiałach jakie otrzymali Radni.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska poinformowała, że autopoprawka nie zastępuje dokumentu, tylko
jest jego uzupełnieniem i zawiera dodatkowe punkty do przedłożonych materiałów na sesję.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Radnego G. Słowińskiego
odnośnie usunięcia z WPF zadania 1.3.2.27 „Budowa systemu monitoringu gminnego”.
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Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 4: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.,
Przeciw – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Wniosek nie został nie przyjęty.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Radnego G. Słowińskiego
odnośnie wykreślenia z WPF zadania 1.3.2.28 „Zakup sprzętu serwerowego”.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 5: Hącia Z., Majewski W., Pągowska J., Przybylski M., Słowiński G.,
Przeciw – 9: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Łączkowski K., Prycińska W.,
Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 1: Koźlicka I.
Wniosek nie został nie przyjęty.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska, Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 4: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.
Uchwała została podjęta i nosi numer V/68/19.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska zgłosiła autopoprawkę do projektu zmiany budżetu Gminy Suchy
Las na 2019 r. Autopoprawka zawiera postulaty z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego, jak i zmiany wynikające z informacji z Ministerstwa Finansów dotyczące
ostatecznych kwot subwencji, udziału w podatku PIT oraz wpłacie obowiązkowej do budżetu państwa,
czyli tzw. janosikowego. Subwencja uległa obniżeniu o 161 619 zł i w pozycji dochodowej
758.75801.2920 zmniejszono o tę kwotę oraz dla zrównoważenia budżetu o taką kwotę zmniejszono
w wydatkach bieżących w pozycji 758.75818.4810. Dodatkowo zmiana dotyczy zwiększenia
o 100 000 zł na zimowe utrzymanie dróg w pozycji 600.60016.4300. Do uregulowania faktury
za styczeń 2019 r. brakuje kwoty 35 000 zł, a pozostałe 65 000 zł zostanie przeznaczone
na ewentualne działania zimowe w miesiącach lutym i marcu lub jako zabezpieczenie na kolejny
sezon zimowy. Skarbnik Gminy zaznaczyła, że kolejna zmiana dotyczyła zadania 754.75403.2300
„Płatne patrole Policji” zmniejszenie kwoty o 40 000 zł i jednoczesne zwiększenie wydatków
majątkowych 754.75403.6170 w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie 50% zakupu samochodu
dla Policji. Te zwiększenia zostaną sfinansowane rezerwą ogólną.
Odnośnie zmian w wydatkach majątkowych Skarbnik Gminy poinformowała o poniższych zmianach:
1. W 754.75403.6170 kwota 50 000 zł – dofinansowanie 50% zakupu samochodu dla Policji,
2. W 600.60016.6050 zadanie „Suchy Las – przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem
komunikacyjnym do ul. Obornickiej (odcinek Sucholeskiej, Poziomkowej, Szafirowej)” zwiększenie
o 150 000 zł do kwoty 250 000 zł na projekt,
3. Wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi”
w 600.60016.6050 – kwota 100 000 zł na projekt,
4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł zostało sfinansowane rezerwą
inwestycyjną.
5. W ramach aktualizacji harmonogramu spłat dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 2 771,28 zł
i odpowiednio zwiększono przychody.
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Skarbnik poinformowała jeszcze o zmianie dotyczącej uzasadnienia w zadaniu „Jelonek – budowa
drogi wraz z odwodnieniem na działce nr 219/7”.
Radny M. Przybylski zapytał jaki podmiot odśnieża drogi na terenie gminy Suchy Las.
Radna J. Radzięda stwierdziła, że ZGK odśnieża bardzo wcześnie rano i niekiedy już od rana działało
ZGK, a jakiś czas później wszystko zdążyło samo stopnieć z uwagi na dodatnią temperaturę. Spółka
reaguje na bieżąco i zima ich nie zaskakuje.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że Radny M. Przybylski wiedział, że te usługi wykonuje ZGK. Jednak
cześć tej kwoty dotyczy usługi wykonanej w 2018 r.
Przewodnicząca A. Ankiewicz stwierdziła, że prace ZGK dotyczą nie tylko usuwania śniegu, ale także
usuwaniu szadzi, lodu, błota, itd.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia autopoprawki
zgłoszonej przez Skarbnik Gminy – Wójta Gminy do projektu zmiany budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
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 została przyjęta.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska, Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 4: Hącia Z., Majewski W. Przybylski M., Słowiński G.
Uchwała została podjęta i nosi numer V/69/19.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła 15 minut przerwy.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie niewyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
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 V/70/19.
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Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu.
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 V/71/19.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Suchy Las na lata 2016-2020.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała
o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej tego projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchy Las na lata 2016-2020.
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 V/72/19.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2019 r.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał informację o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu
uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Suchy Las w 2019 r.
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 V/73/19.
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Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Golęczewo.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała
o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany statutu sołectwa Golęczewo.
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 V/74/19.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej przedmiotowego projektu uchwały. Przewodnicząca
J. Pągowska podziękowała Sekretarz Gminy J. Nowak za zorganizowanie spotkania w sprawie zmian
w Statucie Gminy Suchy Las. Wszystkie zmiany udało się przyjąć.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany Statutu Gminy Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer V/75/19.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nazwy ronda w Biedrusku.
Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że zmiana dotyczy tylko litery w nazwie z małej
na wielką.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał informację o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej tego projektu
uchwały.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie nazwy ronda w Biedrusku.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer V/76/19.
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Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I. Koźlicka poinformowała, że Komisja uznała
skargę za bezzasadną, tj. „za” głosowało 3 członków, „przeciw” był 1 głos.
Radny W. Majewski odczytał swoje zdanie odrębne wobec uzasadnienia jakie zostało przedstawione
przez Komisję. Radny stwierdził, że osobiście nie wie czy skarga na Wójta Gminy jest zasadna
czy też bezzasadna.
Treść odczytanego pisma: Suchy Las, dn. 21.02.2019 r. W związku z przedłożeniem w dniu
08.02.2019 r. przez Iwonę Koźlicką – Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
uzasadnienia uznania za bezzasadną skargi dotyczącej budynku zlokalizowanego w Suchym Lesie przy
ul. Leśnej 62, w którym wg skarżących, zlokalizowany jest działający niezgodnie z prawem market
spożywczy „Żabka”, przedkładam zdanie odrębne dotyczące przedmiotowego uzasadnienia.
Uzasadnienie:
1. Nie było rolą Komisji wyjaśniać, czy budynek przy ul. Leśnej 62, w którym zlokalizowany
jest market spożywczy „Żabka”, został zbudowany w warunkach samowoli budowlanej, lecz jakie
działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powinien podjąć Wójt Gminy Suchy Las,
po podjęciu informacji od wnoszących skargę o podejrzeniach w zakresie realizacji samowoli
budowlanej na w/w posesji.
2. W trakcie prac Komisji wystąpiłem z wnioskami o złożenie zapytania do radcy prawnego
w 3 kwestiach:
1) Jakie kroki powinien podjąć Wójt po otrzymaniu informacji o zaistniałej sprawie?
2) Czy w związku z zaistniałą sytuacją wójt miał prawo wydać koncesję na alkohol?
3) Czy są możliwości prawne, aby zamknąć market?
Na żadne z tych pytań Komisja nie otrzymała odpowiedzi, pomimo zapewnień przewodniczącej Iwony
Koźlickiej, że odpowiedzi są, lecz nie potrafiła ich przytoczyć! Niestety, mój kolejny wniosek
dot. ponownego wystąpienia do radcy prawnego nie uzyskał aprobaty pozostałych członków Komisji.
3. Zwracam uwagę, że zawarte w uzasadnieniu stwierdzenie, że „Wójt nie jest stroną w powyższych
postępowaniach” trudno uznać za prawdziwe, bowiem jako gospodarz gminy zobowiązany jest
w szczególności reagować na wszelkie przejawy łamania prawa.
4. Nadmieniam również, że nie otrzymałem kompletnej dokumentacji dotyczącej skargi, a pierwsze
pismo, które otrzymałem z dnia 07.09.2015 r. wnoszących skargę rozpoczyna się od słów
sugerujących, że była wcześniejsza korespondencja: „Nawiązując do wcześniejszej korespondencji
(…)”. W „Uzasadnieniu” p. Przewodnicząca powołuje się na opracowanie p. Sekretarz Gminy Joanny
Nowak, którego również nie posiadam, co stanowi niemożność odniesienia się do rzeczonego
dokumentu.
5. Przytoczone w uzasadnieniu (pkt. 4.) zobowiązanie wójta nie ma związku ze złożoną skargą
dotyczącą braku obiektywnych i skutecznych działań ze strony wójta jako gospodarza gminy
na zgłaszane przez wnoszących skargę od ponad 3 lat (!) na piśmie i osobiście, problemów związanych
z uciążliwościami wynikającymi z uruchomienia marketu „Żabka” przy ul. Leśnej 62 w Suchym Lesie.
6. Komisja nie podjęła problemu, o którym na posiedzeniu Komisji informowali zaproszeni na mój
wniosek wnoszący skargę, tj. istnienia hotelu dla cudzoziemców, mieszczącego się nad marketem
„Żabka”, co świadczy o 100% wykorzystaniu budynku na działalność gospodarczą. Stoi to w
sprzeczności z wydanymi przez Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojterę warunkami zabudowy
dla tej działki.
Reasumując, pragnę przypomnieć, że zadaniem Komisji jest bezstronne stwierdzenie zasadności skargi
lub jej braku oraz wyjaśnienie w miarę możliwości wszelkich okoliczności sprawy oraz jej rzetelne
udokumentowanie. Niestety, bardzo trudno jest sprostać temu zadaniu, kiedy rozstrzygnięcie miało
zapaść na pierwszym posiedzeniu przed podjęciem działań wyjaśniających (patrz porządek obrad
Komisji 05.12.2018 r., pkt 7 - czytaj: skarga bezzasadna). Przewodnicząca Komisji potwierdziła
kolejny raz ten fakt podczas ostatniego posiedzenia Komisji w dniu 07.02.2019 r. Dlatego nie mogę
zgodzić się z przedłożonym Radzie Gminy Suchy Las „Uzasadnieniem uznania skargi za bezzasadną”
(dokument niepodpisany, nieparafowany) i stwierdzającym że: „Komisja ustaliła (…)” gdyż jest to nie
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prawdą, co wyżej opisałem i wyraziłem to na posiedzeniu Komisji podczas głosowania, oddając głos
- „przeciw”. To niestety także nie zostało w rzeczonym uzasadnieniu udokumentowane.
Radna I. Koźlicka stwierdziła, że Komisja jest ciałem gremialnym i większość uznała skargę
za bezzasadną i trudno w uzasadnieniu do projektu uchwały odnosić się do jednego głosu
przeciwnego. Radna stwierdziła, że szanuje odrębny głos każdego Radnego pracującego w Komisji,
ale jednak pewne zasady obowiązują i trudno np. brać pod uwagę fakty, które miały miejsce już po
złożeniu skargi. Skarga wpłynęła we wrześniu 2018 r. i nie podjęto żadnych działań przez poprzednią
Radę Gminy Suchy Las. Po wyborach Komisja mogła najwcześniej zająć się tą sprawą na przełomie
roku 2018 i 2019. Radna podkreśliła, że Komisja musi działać w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa, ale nie może zastępować SKO czy sądów. Dlatego uzasadnienie zawiera orzecznictwo NSA,
które wyraźnie wskazuje, aby w sprawach odnoszących się do ustawy o przeciwdziałaniu
alkoholizmowi trzymać się stricte tych właśnie przepisów i nie traktować ich rozszerzająco.
Analizowana sprawa miała bardzo skomplikowany charakter i za źródło całego problemu można
uznać samowolę budowlaną. Sprawa w przewlekły sposób toczy się w sądach, ponieważ inwestor
działa w celu maksymalnego przedłużenia wszelkich procedur prawnych i to powoduje frustrację
skarżących. Radna podkreśliła, że również urzędników obowiązują przepisy i muszą się w ich ramach
poruszać.
Radny W. Majewski stwierdził, że Radna I. Koźlicka nie słuchała i nie przeczytała ze zrozumiem
ww. tekstu. Radny zaznaczył, że nie otrzymał odpowiedzi na pytania, które zostały zawarte
w odczytanym piśmie. Pytania te w imieniu Komisji złożyła Przewodnicząca Komisji I. Koźlicka.
Według informacji z ostatniego posiedzenia Komisji odpowiedzi wpłynęły do Komisji,
ale Przewodnicząca nie potrafiła ich przytoczyć, co oznacza, że jednak odpowiedzi nie ma. Radny
podkreślił, że rolą Komisji nie jest rozstrzyganie czy dany budynek jest wybudowany zgodnie
z prawem. Skarżącym chodziło o kwestię reakcji Wójta Gminy na zaistniałą sytuację. Radny
W. Majewski zaznaczył, że Komisja nie otrzymała pełnej dokumentacji sprawy, pomimo otrzymanych
prawie 300 stron. Ponadto, Radny nie otrzymał opracowania przygotowanego przez Sekretarz Gminy
J. Nowak w tej sprawie. Zdaniem Radnego sprawa nie jest rozstrzygnięta z uwagi na brak pełnej
wiedzy na ten temat.
Radna I. Koźlicka podkreśliła, że to Radni podczas sesji mają podjąć decyzję odnośnie skargi
po zapoznaniu się z uzasadnieniem. Radna zadeklarowała, że pozostaje do dyspozycji w sprawie
ewentualnych pytań czy wątpliwości Radnych. Radna I. Koźlicka zaznaczyła, że stwierdzenia, iż ktoś
czegoś nie rozumie czy nie potrafi przeczytać są poniżej pewnego poziomu.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że należy z tej sprawy wyciągnąć szersze wnioski. Inwestor dostał
od Wójta Gminy decyzję w – z i zadeklarował, że będzie budował dom jednorodzinny i 30%
wykorzysta na biuro rachunkowe, a potem okazuje się, że na parterze jest sklep z alkoholem, a do góry
hotel dla cudzoziemców i to jest duża różnica pomiędzy tym co być powinno, a stanem faktycznym.
To budzi wątpliwości co do sensu procedury planistycznej. Zdaniem Radnego nikt nie chciałby
się znaleźć w sytuacji skarżących, a jest to skomplikowana sytuacja. Ten sklep istnieje już pewnie
ładnych parę lat i de facto istnieje tam nielegalnie, bo nie ma na to formalnej zgody. W tej sprawie
wszyscy okazują się bezradni i Wójt też, a Wójt również musi się poruszać w granicach prawa. Jednak
być może należałoby wymusić szybsze działanie władnych w tej kwestii służb.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że ta skarga powinna dotyczyć działania PINB i powinna
być skierowana do organu nadzorczego w stosunku do PINB. Wiemy, że PINB był w tej sprawie
informowany, a pomimo tego jest brak reakcji. Przewodnicząca stwierdziła, że to nie Wójta Gminy
Suchy Las powinna dotyczyć skarga i zadeklarowała, że będzie głosować za uznaniem skargi
za bezzasadną.
Radny W. Majewski podkreślił, że skoro skarga trafiła do Rady Gminy to należało ją poprawnie
rozpatrzyć i zapoznać się z całością materiałów. Radny pytał Przewodniczącą Komisji I. Koźlicką,
czy zna odpowiedzi na te trzy pytania, które wskazał w swoim piśmie odczytanym podczas sesji.
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Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że prawdopodobnie sprawa, której dotyczy skarga
jest obecnie rozpatrywana w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego J. Świerkowski zaznaczył, że sprawę zna dopiero
z materiałów przygotowanych na sesję Rady Gminy Suchy Las. Wiceprzewodniczący zadeklarował,
że zapyta Starostę lub Wicestarostę Poznańskiego o sytuację w PINB i dlaczego PINB nie podejmuje
właściwych działań, a o efektach rozmów poinformuje na kolejnej sesji.
Radna I. Koźlicka podkreśliła, że sprawa ta to przykład cynicznego wykorzystania luk prawnych,
które jest obliczone na doraźne uzyskanie zysków. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaleciła,
aby Wójt poinformował główną siedzibę spółki Żabka S.A. o zaistniałej sytuacji licząc, że być może
w ramach dbałości o dobry wizerunek firmy, spółka zechce podjąć jakieś działania.
Sekretarz Gminy J. Nowak poinformowała, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest pomyłka,
ponieważ mowa jest o opracowaniu jej autorstwa, a ona żadnego opracowania nie przygotowała.
Jedynie pośredniczyła w przekazaniu opracowania wykonanego przez p. J. Urbaniak. Nie ma
dokumentu autorstwa Sekretarz Gminy i tym samym p. J. Nowak poprosiła o wykreślenie tego
sformułowania z treści uzasadnienia do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o wykreśleniu słów: „(…) oraz po zapoznaniu
się z opracowaniem Sekretarz Gminy J. Nowak”, co potwierdziła również Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji I. Koźlicka.
Radny W. Majewski podkreślił raz jeszcze, że przedmiotem pracy Komisji nie jest wystosowywanie
petycji czy wniosków do Wójta Gminy, aby podjął określone działania. Ponadto, zadaniem Komisji
nie było sprawdzanie czy sąd się pomylił, czy PINB odpowiednio zareagował. To zupełnie nie jest
rola Komisji. Zdaniem Radnego skarga została sformułowana w prosty sposób, ale być może za prosty
i dlatego część osób jej nie rozumie. Skarga dotyczy działań Wójta Gminy i Komisja powinna poznać
całość materiału i wiedzy, aby stwierdzić czy skarga jest zasadna czy bezzasadna. Pomimo braku
pełnej wiedzy, Radny zadeklarował, że nie ma innego wyjścia jak tylko głosować „przeciw” uznaniu
skargi za bezzasadną.
Radny M. Jankowiak zaproponował zakończenie dyskusji.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
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 V/77/19.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty
od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała,
że p. A. Serafin – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami była obecna na posiedzeniu
Komisji, aby wyjaśnić Radnym, że taki projekt pojawi się na sesji, ale nie był on opiniowany przez
członków Komisji.
Radny W. Majewski zapytał, czy być może nie należałoby zaproponować bonifikaty w wysokości
95%.
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Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że uchwały podjęte w innych miastach, gdzie
uchwalono najwyższe wysokości bonifikat były analizowane i na ich tle projekt tej uchwały zakłada
bardzo proste zapisy, które pozwolą na skorzystanie z niej praktycznie wszystkim zainteresowanym,
po spełnieniu tylko jednego warunku, czyli braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
Uchwały w innych miastach są długie i skomplikowane oraz zawierają wiele warunków,
aby skorzystać z bonifikaty, np. bonifikata obejmuje tylko jedno mieszkanie danego właściciela.
Ten projekt uchwały dotyczy zasadniczo gruntów, które nie są własnością Gminy Suchy Las.
Bonifikata w wysokości 90% to spora bonifikata, w Poznaniu jest 75%.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
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 V/78/19.
Ad. 16.
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, niedługo rozpoczną
się prace związane z nawierzchnią, termin realizacji 05.2019 r.,
Suchy Las – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej, kanalizacja została wykonana,
do wykonania pozostało odtworzenie nawierzchni,
Chludowo – modernizacja „Starego Baru”, obecnie trwają prace fundamentowe
przy dobudowywanej części budynku,
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Czereśniowa, Polna, Kwiatowa, Lipowa, Boczna
tam trwają pracę, niedługo rozpoczną się prace w ul. Dworcowej; kontynuowane są prace
w ul. Promienistej, Akacjowej, Jesionowej, Strażackiej oraz sieci wodociągowej w ul. Promienistej
i Jesionowej.
Golęczewo i Chludowo – budowa węzłów przesiadkowych, kończą się prace polegające
na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Golęczewie, i trwają prace przy budowie
ciągów pieszo – rowerowych,
Golęczewo – budowa przedszkola w Golęczewie, trwają prace konstrukcyjne dachu oraz prace
konstrukcyjne wewnątrz budynku,
Golęczewo – modernizacja budynku stacji kolejowej, budynek był w złym stanie, prace odbywają
się pod stałym nadzorem konserwatora zabytków,
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; trwają
przygotowania do przekazania placu budowy w ul. Leśnej i ul. Lipowej,
Złotniki – Os. Grzybowe – ul. Kukułcza, pl. Sokoła – prace są kontynuowane, termin realizacji
to 04.2019 r.,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap I i etap II – prace są wstrzymane i w zależności od warunków
pogodowych zostaną wznowione w celu układania nawierzchni bitumicznej na ul. Jelonkowej oraz
ul. Miłej. W ul. Kalinowej, Prostej i Działkowej prace zostaną wznowione w najbliższych dniach.
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•

Budowa ulic w Złotnikach III, etap I – ul. Kochanowskiego, prace są kontynuowane,
na ukończeniu są prace związane z budową kanalizacji i rozpoczęła się budowa przyłączy.

Informacje odnośnie przetargów:
•

•
•
•

•

W przygotowaniu są przetargi związane z budową ulic na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku,
I etap: ul. Rubinowa i Ametystowa; w Suchym Lesie ul. Krętej i Gwiezdnej; w Złotkowie
ul. Cedrowej i Oliwkowej oraz ścieżki rowerowej ze Złotnik do Złotnik – Wsi,
Przetarg „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suchy Las wraz z zapewnieniem
finansowania”, otwarcie ofert 14.03.2019 r.,
Przetarg „Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach”, otwarcie ofert 28.02.2019 r.,
„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,
Przetarg „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”, termin otwarcia ofert 22.02.2019 r.

Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała o następującej korespondencji:
- pismo od mieszkanki Golęczewa z dnia 13.02.2019 r.: „Ledwie opadł wyborczy kurz, a już okazuje
się, że wola mieszkańców Golęczewa w sprawie nazwy ulicy we własnej miejscowości jest przez
Radę Gminy zlekceważona. Pan Duda zwrócił się podobno do Wójta Gminy Suchy Las z informacją,
że oczekuje, iż ulica przy której buduje swój salon samochodowy w Golęczewie, otrzyma nazwę
Gottlieba Daimlera. Nie pofatygował się nawet na zebranie, które zostało tej sprawie zwołane
w Golęczewie, nie przedstawił mieszkańcom swoich racji, potraktował nas z najwyższym
lekceważeniem. Na zebraniu tym mieszkańcy przegłosowali, że nie chcą takiej nazwy ulicy. Uwagi
naszego radnego p. Mariana Bajera, przedstawiające wolę mieszkańców w tej sprawie na sesji Rady
Gminy, zostały zignorowane. Golęczewo ma przeszłość bardzo skomplikowaną. Jeszcze żyją
tu rodziny, które za czasów II wojny światowej doznały cierpień z rąk swoich sąsiadów Niemców.
Cierpień niezawinionych, okrutnych i nie dających się w żadnej mierze odwrócić. Nie ma żadnego
powodu, żeby akurat w Golęczewie Niemcy byli patronami ulic. Rada Gminy nie interesuje się wolą
społeczności małych miejscowości. Nasuwa się gorzki wniosek. Mamy zbyt mało głosów
wyborczych. Można nas lekceważyć”.
- pismo mieszkańców Golęczewa z 20.02.2019 r.: „Szanowni Państwo niniejsze pismo jest wyrazem
oburzenia i barku akceptacji dla ostatnich wydarzeń, które w sposób bezpośredni oddziałują na dobre
imię naszej społeczności lokalnej, naszej małej Ojczyzny jaką jest Golęczewo. Mamy na myśli
artykuł, który został opublikowany na łamach Gazety Wyborczej dnia 19.02.2019 r., a dotyczył on w
całości tematu związanego z nadaniem nazwy ulicy, przy której powstaje salon dilera Mercedesa Duda
Cars, mowa tu o ul. Gottlieba Wilhelma Daimlera. Autor eskalował w nim swoje niezadowolenie,
zaczynając od stwierdzeń, że Golęczewo to nie Warszawa, poprzez jawne antyniemieckie nastawienie,
kończąc na przeinaczaniu faktów dotyczących na przykład frekwencji na zebraniu wiejskim
i sugerowaniu jednomyślności mieszkańców. Jesteśmy oburzeni takimi przejawami etnocentryzmu.
Nasz całkowity sprzeciw odnosi się już do samego tytułu artykułu cyt. Nie będzie Daimler pluł nam
w twarz. (...) Uważamy, że są to znamiona mowy nienawiści, można to potwierdzić chociażby
czytając komentarze pod tym materiałem na stronie Gazety Wyborczej lub jej fanpage’a
na Facebooku. Historia Golęczewa jest dla nas ważna, jednak czasy zaprzeszłe jakkolwiek
nie powinny być zapomniane, tak w dzisiejszych czasach nie możemy mówić o sprawach aktualnych
patrząc przez pryzmat tego co było. Golęczewo zawsze będzie nosiło znamiona niemieckości, taka jest
nasza przeszłość i dziś kiedy nie musimy się szczęśliwie obawiać wrogości ze strony naszych
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najbliższych sąsiadów, powinniśmy nasze wspólne dzieje traktować jako przyczynek do komunikacji
międzynarodowej oraz współpracy. Nie pozwoli to zapomnieć, ale też nie zatrzyma nas w miejscu
zafiksowanych na polskiej krzywdzie i niemieckiej agresji. Prosimy o dołączenie kopii niniejszego
pisma (bez podpisów) do najnowszego wydania Gazety Sucholeskiej”.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zaznaczyła, że miesiąc temu Rada Gminy przyjęła
oświadczenie w sprawie mowy nienawiści. Można się nie zgadzać z tym jak głosuje Rada Gminy,
ale to Rada podejmuje decyzje, a mieszańcy i zebrania mieszkańców są głosem doradczym. Gdyby
do końca mieszkańcy byli zdecydowani na inną nazwę, to być może wynik głosowania byłby inny,
ale nie było propozycji innej nazwy dla tej ulicy. Zdaniem Przewodniczącej A. Ankiewicz nie ma też
powodu, aby Rada Gminy nazwy Gottlieba Daimlera miała nie przyjąć. Przewodnicząca Rady Gminy
podkreśliła, że osoba ta zmarła w 1900 r., a opinia IPN była pozytywna. To, że ktoś był Niemcem
i dlatego nie może mieć nazwy ulic to pewna skrajność. Równie dobrze, można byłoby zabronić
meldowania w Golęczewie osób o niemiecko brzmiących nazwiskach. Powyższe pismo jest podpisane
przez mieszkańców, ale jest prośba, aby tych nazwisk nie ujawniać i jest tych podpisów więcej niż pod
pierwszym pismem.
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 30.01.2019: „Zawiadamiam, 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 111/29/18 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”.
- pismo M. Bajera z 6.02.2019 r. „Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rezygnuje z funkcji
Wiceprezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęczewie. Serdecznie dziękuję
za dotychczasową pracę na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz kultury współpracy
mieszkańców Golęczewa i okolic”.
- pismo z 4.02.2019 r.: „W imieniu Rady Sołeckiej Golęczewa zwracamy się z uprzejmą prośbą
o zmianę zapisów w Statucie wsi Golęczewa dotyczącym liczby członków Rady Sołeckiej Golęczewa.
Proponujemy zapis, by od nowej kadencji w radzie było od 6 do 10 członków”.
- odpowiedź Wójta Gminy na pismo dotyczące sołectwa wsi Złotkowo – pismo z uwagi na obszerność
nie zostało odczytane, do wglądu w Biurze Rady,
- odpowiedź Wójta Gminy na wniosek dotyczący opracowania programu ochrony czystości powietrza
i walki ze smogiem, który sformułował mieszkaniec, który był obecny na poprzednich sesjach Rady
Gminy – do wglądu w Biurze Rady.
Sekretarz Gminy poinformowała, że przeprowadziła konsulacie z sołtysami i przewodniczącymi
osiedli ws. wyborów, tj. zostały ustalone terminy zebrań wiejskich i osiedlowych, na których
wybierane będę władze jednostek pomocniczych. Sekretarz podała następujące terminy:
- Biedrusko, 12 marca, godz. 18:00,
- Chludowo, 29 marca, godz. 19:00,
- Golęczewo, 20 marca, godz. 18:00,
- Osiedle Grzybowe, 15 kwietnia, godz. 19:00,
- Suchy Las, 24 kwietnia, godz. 18:00,
- Zielątkowo, 26 kwietnia, godz. 19:00,
- Złotkowo, 10 kwietnia, godz. 19:00,
- Złotniki – Osiedle, 13 marca, godz. 18:00,
- Złotniki – Wieś, 27 marca, godz. 18:00.
Sekretarz Gminy poprosiła, aby jak najszybciej podać ewentualną zmianą terminu dla Biedruska,
ponieważ jak najszybciej Urząd chciałby zamiesić komunikat w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady R. Banaszak zaznaczył, że poda nowy termin, ponieważ 26.03.2019 r.
jest zebranie osiedla Biedrusko i mieszkańcy zadecydują, jeżeli chodzi o zmianę ilości składu zarządu
do statutu Biedruska. Celem jest, aby zebranie wyborcze było po tym zebraniu wiejskim, które zmieni
liczbę członków zarządu.
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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
lutym br. nie obradowała.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I. Koźlicka poinformowała, że Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji w lutym br. zbierze się 28 lutego.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
informację, że Komisja w lutym br. odbyła jedno posiedzenie, ale w przyszłym miesiącu planowana
jest większa liczba posiedzeń.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że Komisja w lutym br. obradowała dwa razy. Pierwsze spotkanie miało charakter wyjazdowy
i Komisja udała się do Szkoły Podstawowej nr 1 w celu zapoznania się z funkcjonowaniem placówki.
Kolejne posiedzenie dotyczyło wymiany poglądów członków Komisji odnośnie funkcjonowania
ww. szkoły, a ponadto Komisja opiniowała projekty uchwał na sesję. Podczas posiedzenia
zdecydowano, aby protokoły z obu posiedzeń wraz ze sporządzonymi wnioskami zostały przekazane
Wójtowi Gminy
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował, że w lutym br. Komisja odbyła dwa posiedzenia. Dnia 13 lutego br. odbyło
się wyjazdowe posiedzenie w Zakładzie Utylizacji Odpadów, które było bardzo ciekawe i pouczające,
można było się bardzo wiele dowiedzieć. Podczas drugiego posiedzenia, tj. dnia 20 lutego br. odbyła
się dyskusja z przedstawicielem Policji na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Suchy Las.
Ad. 17.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała, że wpłynęły do Rady Gminy odpowiedzi
Wójta Gminy na 4 zapytania złożone przez Radnych, tj. Radnego G. Słowińskiego, Radnej
A. Ankiewicz i dwie interpelacje Radnego W. Majewskiego.
Radna J. Radzięda zapytała o kwestię zakupu samochodu dla Straży Gminnej, który jest koloru
białego, co jest niezgodne z przepisami. Radna pytała o działania, które zostały podjęte w celu
przystosowania pojazdu do obowiązującej ustawy.
Wójt G. Wojtera poinformował, że samochód będzie oklejony.
Radna J. Radzięda dopytywała z jakiego budżetu zostaną pokryte koszty tej usługi?
Wójt G. Wojtera stwierdził, że ww. usługa zostanie sfinansowana z budżetu Straży Gminnej, czyli
z budżetu gminnego.
Radna J. Radzięda stwierdziła, że nie może się zgodzić z faktem, iż za niedostosowanie się do
obowiązujących przepisów ostatecznie będą musieli zapłacić mieszkańcy. Radna zaznaczyła,
że absurdalną pomyłką jest to, aby tę usługę wykonywać z gminnego budżetu.
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Wójt G. Wojtera zaznaczył, że koszt lakieru srebrny metalik w porównaniu z lakierem białym
był niższy o ok. 2.400 zł, a koszty oklejenia są mniejsze.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że te wyliczenia można zweryfikować.
Radny W. Majewski poprosił, aby przekazać kopię odczytanego przez niego na sesji Rady Gminy
pisma do Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w celu dołączenia go do protokołu.
Ad. 18.
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz podziękowała Sołtysom i Przewodniczącym Zarządu
Osiedli za dotychczasową ciężką pracę i wyraziła nadzieję, że większość z dotychczasowych Sołtysów
i Przewodniczących będzie startowała w najbliższych wyborach.
Sekretarz Gminy odczytała fragment pisma, które wpłynęło do Wójta Gminy podpisane przez
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego K. Grabowskiego „Szanowni Państwo, zbliża
się coroczne święto obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim Sołtysom za codzienną służbę
lokalnemu społeczeństwu. Sołtys to podstawowe i zarazem pierwsze ogniwo samorządowe na wsi.
Dobry Sołtys potrafi skupić wokół siebie lokalną społeczność, zaktywizować ją i wspólnie realizować
cele, które przynoszą korzyści mieszkańcom. Bycie Sołtysem to nie tylko wyróżnienie,
ale i zobowiązanie. Z okazji Dnia Sołtysa serdecznie zapraszam na III Pielgrzymkę Sołtysów
do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, która odbędzie się 9 marca br. (…)”. Sekretarz Gminy
poinformowała, że jeżeli ktokolwiek z Sołtysów jest zainteresowany udziałem, to ona może
udostępnić kopię pisma.
Sołtys P. Majkowski zapytał, czy w związku z wyłączeniem z gminnego zasobu mieszkaniowego
dwóch mieszkań w Golęczewie przy ul. Tysiąclecia 13, to czy przetarg na zbycie tych lokali może
zakładać sprzedaż jednocześnie dwóch mieszkań, czyli jako jednej nieruchomości lokalowej. Jest tam
powierzchnia ok. 70 m2 i dwa lokale po ok. 35 m2 to trochę mało. Osoby, które są zainteresowane
nabyciem, chciałyby nabyć dwa mieszkania jako całość.
Wójt G. Wojtera poinformował, że w tej kwestii należy się zwrócić do Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami, gdzie ta sprawa zostanie przeanalizowana. Zdaniem Wójta taka możliwość
prawdopodobnie istnieje, ale należy to sprawdzić.
Radny Z. Hącia poruszył kwestię zebrań wiejskich. Radny zaznaczył, że mieszkańcy mają poczucie,
że to co zostanie wypracowane na zebraniu wiejskim nie jest brane pod uwagę przez Radę Gminy.
I taka sytuacja wpływa na niską frekwencję na zebraniach wiejskich. W kwestiach istotnych dla danej
miejscowości, jak np. nazwa ulicy głos mieszkańców nie może być bagatelizowany, bo ci
zainteresowani ludzie tam mieszkają. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich, o niektórych sprawach
decydować, ponieważ oni tam mieszkają i najlepiej wiedzą, czego im potrzeba. Wnioski mieszkańców
np. do budżetu powinny być bardziej skrupulatnie rozpatrywane, ponieważ niektóre sprawy budzą
wiele kontrowersji czy sporów. Radny Z. Hącia zaapelował, aby Radni brali pod uwagę głosów
mieszkańców. Waga zebrań wiejskich jest bardzo duża. Następnie Z. Hącia poinformował, że w dniu
5 marca br. w Centrum Kultury „Zamek” jest koncert karnawałowy orkiestry dętej z Chludowa.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz stwierdziła, że uchwała odnośnie nazwy ulicy
w Golęczewie to nie była pierwsza uchwała, którą Rada podjęła inaczej niż przyjęło zabranie
mieszkańców. Jako przykład podała sytuację z nazwami ulicy na terenie osiedla „Złotniki – Park”
w Złotnikach, gdzie Rada Gminy zmieniła decyzję zebrania wiejskiego odnośnie propozycji
ul. Nektarynkowej i zostało zorganizowane ponowne zebranie wiejskie w sprawie nazwy ulicy.
Radny Z. Hącia stwierdził sytuacja w Golęczewie była inna niż w Złotnikach, bo tam dotyczyło
to sytuacji powtarzania się nazwy ulicy w obrębie jednego kodu pocztowego. Zdaniem Radnego
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Z. Hąci w Golęczewie sytuacja była inna i należało to wziąć po uwagę. Radny stwierdził, że gdyby
przedstawiciel inwestora pofatygował się na zabranie wiejskie, to dużo lepiej by to wyglądało.
Wygląda to tak, jakby głos mieszkańców był bez znaczenia.
Przewodnicząca Rady Gminy zaznaczyła, że nie każdy kto zaproponował nazwę ulicy jest
zobowiązany do przychodzenia na zebranie wiejskie.
Wójt G. Wojtera podkreślił, że przepisy o samorządzie gminnym wskazują, że wola i opinia wyborcy
nie wiąże Radnego w żadnym względzie, a także opinia mieszkańca nie powinna być tzw. tarczą
ochronną dla Radnego w podejmowaniu decyzji. Opinie są po to, aby wspomóc proces decyzyjny
całej Rady Gminy.
Sołtys wsi Złotkowo M. Brdęk pytał o przygotowania do przetargu w sprawie kanalizacji
w Złotkowie, bo informacja w tej sprawie już się pojawiła ok. września 2018 r. Dlaczego wówczas
przetarg nie został ogłoszony na tę ulicę?
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że w tej kwestii trwały uzgodnienia z Powiatem
Poznańskim odnośnie pozwolenia na budowę i projektów drogowych i one przedłużyły procedury.
Radny M. Bajer stwierdził, że zastanawia go kwestia czy Rada Gminy jest kompetentna w sprawie
podejmowania uchwały odnośnie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. Zdaniem Radnego w tej
sytuacji najlepszym byłoby wyrażenie opinii, ponieważ jak Rada może się odnieść do skargi
bez udowodnienia faktu, że ta inwestycja czy działania inwestora były chybione i dlatego trzeba
się powołać na przepisy prawa. Radny M. Bajer zaznaczył, że w piśmie odczytanym przez Radnego
W. Majewskiego zawarte są pytania skierowane do Wójta Gminy i to Wójt powinien udzielić
odpowiedzi na te pytania. Radny zaznaczył, że powinno się unikać uszczypliwości pomiędzy
Radnymi.
Radna J. Radzięda poinformowała, że podczas prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych zajęto się pismem odczytam na sesji Rady Gminy m.in. w sprawie powołania gminnego
centrum usług senioralnych. Komisja porównała zakres działalności CIS w Poznaniu z tym co
realizują gminne kluby seniora i okazało się, że program oferowany przez kluby seniora
jest zdecydowanie szerszy i ciekawszy niż to co oferuje CIS w Poznaniu. Komisja sugeruje, aby nie
przychylać się do wniosku autora pisma odczytanego podczas sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że być może autor listu nie jest do końca zorientowany
odnośnie działalności klubów „Dębowy Liść” i podczas planowanej osobistej rozmowy z autorem
listu postara mu się przedstawić działalność klubów seniorów na terenie gminy Suchy Las.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że jego zdaniem instytucja skargi nie ma uzasadnienia i należałoby
ją zlikwidować, ponieważ nic dalej się z nią nie dzieje, nie ma żadnych konsekwencji związanych
ze skargą dla organu wykonawczego. Gdyby skarga miała być składana do organu nadzoru, to jeszcze
byłoby to uzasadnione, ale jeżeli skargę rozpatruje Komisja, w której Wójt ma większość, to jest to
w ogóle pozbawione sensu. Prawdopodobnie od pewnego poziomu samorządu terytorialnego
jest zapis, że Komisją Rewizyjną musi kierować osoba niezwiązana z klubem popierającym organ
wykonawczy, czyli zarząd. Zmiana przepisów ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadziła
obowiązek powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji spowodowała jeszcze więcej komplikacji,
bo wcześniej zajmowała się tym Komisja Rewizyjna. Teraz jest jeszcze większy problem.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż funkcjonowanie Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji jest pozbawione sensu. Zmiana ustawy o samorządzie gminnym wprowadza nowe
instytucje raportu o stanie gminy i votum zaufania wobec organu wykonawczego. I w tych
dokumentach ocenia się ilość postępowań skargowych oraz wynik tych postępowań. I to może mieć
wpływ na udzielenie lub nieudzielenie votum zaufania. Bodajże dwukrotne nieudzielenie votum
zaufania może prowadzić do procedury referendalnej. Ustawodawca wkomponował konsekwencje
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z instytucji skargi w instytucję votum zaufania, jako politycznej czy społecznej oceny działalności
organu wykonawczego. Oceną ekonomiczną w dalszym ciągu pozostaje instytucja absolutorium.
Radna J. Pągowska podkreśliła, że nie zgadza się ze stanowiskiem wyrażonym przez Radnego
M. Przybylskiego stwierdzającym, że jeżeli Wójt ma większość w Komisji ds. skarg, to Komisja
nie ma sensu działania. Zdaniem Radnej J. Pągowskiej jeżeli skargi będę zasadne, to po prostu
Komisja uzna je za zasadne.
Radny M. Przybylski poinformował, że w poprzedniej kadencji Wójt nie miał większości i chyba
ok. 95% skarg zostało uznanych za bezzasadne. Problem tkwi w tym, że ta procedura z dwukrotnym
nieudzieleniem votum zaufania i później z referendum jest bardzo czasochłonna. Radny stwierdził,
że chyba nie zna gminy, gdzie referendum odnośnie odwołania organu wykonawczego by się udało.
Blisko takiej sytuacji kilka lat temu był Jarocin i też się to nie udało.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że ustawodawca umieszczając zapisy odnośnie oceny stanu gminy
i votum zaufania przewidział, że podejmowanie uchwały w sprawie procedury udzielenia votum
zaufania jest fakultatywne, ale samo głosowanie votum zaufania jest obligatoryjne.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz jako Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las
– Wschód razem z Zarządem Osiedla Suchy Las i Kołem Gospodyń Wiejskich z Golęczewa zaprosiła
na „Dzień Kobiet”, na dzień 8 marca do CKiBP w Suchym Lesie. Przewodnicząca A. Ankiewicz
poinformowała, że najpierw odbędzie się event z przyjemnościami dla kobiet, np. pokazy kulinarne,
porady kosmetyczek, stylistek, itd., a później planowany jest seans filmowy. Wstęp tylko dla kobiet.
Ad. 19.
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zamknęła V sesję Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 20:10.

Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las:
Anna Ankiewicz
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