Protokół z VI sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
28 marca 2019 r. (czwartek), godz. 16:30
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna
Porządek sesji:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr IV/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Biedrusko na terenie obejmującym
działki o numerach ewidencyjnych: 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – fragment obszaru pomiędzy ulicami
Szkółkarską i Stefana Stefańskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty reklamowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu zmiany uchwały nr XLIX/571/18 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2019-2029.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont sali tanecznej – zabytku
w miejscowości Golęczewo.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w zakresie stolarki
okiennej dla zadania pn.: „Remont, rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku obory na budynek mieszkalny jednorodzinny” - zabytku w miejscowości
Golęczewo.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont ściany szczytowej budynku
mieszkalnego i ściany szczytowej budynku gospodarczego oraz wymianę stolarki okiennej dla
zadania pn.: „Remont budynku i renowacja elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego
z częścią gospodarczą” - zabytku w miejscowości Golęczewo.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego dla
zadania pn.: „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” - zabytku
w miejscowości Golęczewo.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont starego kasyna wojskowego
- zabytku w miejscowości Biedrusko.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na budowę oraz renowację ścieżek
spacerowych na terenie parku Zespołu Pałacowo-Parkowego - zabytku w miejscowości
Biedrusko.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na projekt budowlany renowacji groty w parku
dworskim - zabytku w miejscowości Chludowo.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na rewaloryzację parku dworskiego - zabytku
w miejscowości Chludowo.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 20182027.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu.
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
– morwach przy ul. Morwowej w Zielątkowie.
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Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu „Karta dużej rodziny”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Biedrusko.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
26. Interpelacje i zapytania Radnych.
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Zamknięcie sesji.
22.
23.
24.
25.

Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz otworzyła VI sesję Rady Gminy Suchy Las
VIII kadencji w dniu 28 marca 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 przywitała na sesji Prezes Sucholeskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Europy p. A. Małłek.
Pani Anna Małłek poinformowała, że w ramach partnerstwa Gminy Suchy Las z Gminą Hniwań
na Ukrainie ogłoszona została przez Sucholeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Europy zbiórka na zakup
zegara dla kościoła w Hniwań. Zegar był na wieży kościoła od początku jego istnienia, ale po
remoncie nie ma środków, aby go zakupić. Koszt zakupu zegara to 25 000 zł. Dotychczas
stowarzyszeniu udało się zebrać ponad 1 000 zł. Pani A. Małłek zachęcała do wsparcia finansowego
tej inicjatywy przez Radnych i pozostałe osoby. Ponadto, A. Małłek w skrócie opowiedziała historię
kościoła, kwestię jego dewastacji, przerobienia na fabrykę łożysk tocznych i następnie remontu po
czasach komunistycznych. Pani A. Małłek przedstawiła na ekranie zdjęcia pokazujące stan kościoła na
różnym etapie jego funkcjonowania. A. Małłek podkreśliła, że zebranie środków na zegar w gminie
partnerskiej stanowi bardzo dobry element promocyjny dla Gminy Suchy Las, który będzie trwały
i wyrazisty.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz przywitała Panią K. Kachel – nowego Sołtysa wsi
Golęczewo, Panią E. Korek, która została wybrana na drugą kadencję Sołtysem Złotnik – Wsi oraz
Pana G. Słowińskiego, który również został wybrany ponownie na Przewodniczącego Zarządu
Osiedla Złotniki - Osiedle na drugą kadencję.
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Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr IV/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy ktokolwiek z Radnych wnosi uwagi do protokołu.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia protokołu z sesji Rady
Gminy Suchy Las nr IV/19 z dnia 31 stycznia 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.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady pytała o uwagi do porządku sesji.
Wójt G. Wojtera zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku sesji pkt. 15, tj. projektu uchwały
w sprawie przyznania dotacji na budowę oraz renowację ścieżek spacerowych na terenie parku
Zespołu Pałacowo - Parkowego - zabytku w miejscowości Biedrusko. Obecnie Gmina oczekuje
na oficjalne stanowisko konserwatora zabytków odnośnie użytych materiałów przy realizacji jednego
z projektów. Po tym, gdy wpłynie stanowisko konserwatora sprawa trafi na kolejną sesję.
Następnie Wójt zgłosił wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zamkniętego, obejmującego działki
o numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie geodezyjnym Biedrusko. Wójt podkreślił, że Pan
A. Karwat z Gminnej Pracowni Urbanistycznej poinformował Radnych o tej procedurze, która
jest bardzo ważna dla władz wojskowych, pod specjalnym nadzorem Wojewody Wielkopolskiego.
Gmina uzyskała zgodę na skrócenie terminu rozpatrywania uwaga, ale tych uwag nie było. Z uwagi
na napięte terminy nie udało się przedłożyć tego projektu Radnym w terminie przekazywania
materiałów na sesję.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Wójta G. Wojtery odnośnie
usunięcia z porządku obrad pkt. 15, tj. projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na budowę
oraz renowację ścieżek spacerowych na terenie parku Zespołu Pałacowo - Parkowego - zabytku
w miejscowości Biedrusko.
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 wykreślony z porządku sesji.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Wójta G. Wojtery odnośnie
dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu zamkniętego obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472
w obrębie geodezyjnym Biedrusko.
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 i otrzymał numer 15.
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Nowy porządek sesji:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr IV/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Biedrusko na terenie obejmującym
działki o numerach ewidencyjnych: 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – fragment obszaru pomiędzy ulicami
Szkółkarską i Stefana Stefańskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty reklamowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu zmiany uchwały nr XLIX/571/18 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2019-2029.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont sali tanecznej – zabytku
w miejscowości Golęczewo.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w zakresie stolarki
okiennej dla zadania pn.: „Remont, rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku obory na budynek mieszkalny jednorodzinny” - zabytku w miejscowości
Golęczewo.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont ściany szczytowej budynku
mieszkalnego i ściany szczytowej budynku gospodarczego oraz wymianę stolarki okiennej
dla zadania pn.: „Remont budynku i renowacja elewacji budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z częścią gospodarczą” - zabytku w miejscowości Golęczewo.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego
dla zadania pn.: „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” - zabytku
w miejscowości Golęczewo.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont starego kasyna wojskowego
- zabytku w miejscowości Biedrusko.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zamkniętego obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie
geodezyjnym Biedrusko.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na projekt budowlany renowacji groty w parku
dworskim - zabytku w miejscowości Chludowo.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na rewaloryzację parku dworskiego - zabytku
w miejscowości Chludowo.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata
2018-2027.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu.
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
– morwach przy ul. Morwowej w Zielątkowie.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu „Karta dużej rodziny”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Biedrusko.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Informacje:
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a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
26. Interpelacje i zapytania Radnych.
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Zamknięcie sesji.
Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Biedrusko na terenie obejmującym
działki o numerach ewidencyjnych: 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5.
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 w obrębie
geodezyjnym Biedrusko na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 333/1, 333/2,
333/3, 333/4, 333/5.
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 VI/79/19.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – fragment obszaru pomiędzy ulicami
Szkółkarską i Stefana Stefańskiego.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
informację 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 Suchy Las
– fragment obszaru pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego.
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 VI/80/19.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty reklamowej.
Wójt G. Wojtera poinformował, że Radni otrzymali wersję projektu uchwały, która została
poprawiona w stosunku do wersji pierwotnej; zmiana dotyczy § 3. Ponadto, Wójt Gminy zgłosił
kolejną poprawkę dotyczącą terminów określonych w § 1 i w § 2, tj. zmiany z 1 stycznia 2020 r.
na 1 stycznia 2021 r. i analogicznie zmiany z 31 stycznia 2020 r. na 31 stycznia 2021 r.
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Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
informację o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały z uwzględnieniem zmian
zaproponowanych przez Wójta Gminy, tj. od roku 2021.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
opłaty reklamowej.
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 VI/81/19.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu zmiany uchwały nr XLIX/571/18 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane.
Wójt G. Wojtera zaproponował zmianę w uzasadnieniu do tego projektu uchwały, w taki sposób,
aby odpowiadało ono przejętej uchwale w pkt. 6, tj., aby pojawił się zapis „od 1 stycznia 2021 r.”.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
przygotowania projektu zmiany uchwały nr XLIX/571/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18
października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
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 VI/82/19.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2019-2029.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o pozytywnej jednogłośnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.
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 VI/83/19.
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Ad. 9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała o dwóch autopoprawkach do ww.
projektu. Pierwsza dotyczyła zadania polegającego na adaptacji historycznego budynku w Chludowie
na cele społeczno – kulturalne.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że projekt uchwały dotyczy zapewnienia w budżecie środków
na realizację programu z dotacją z UE dotyczącego infrastruktury oświatowej pn. „Ja w Internecie”.
Pani Skarbnik po ponownym przeliczeniu usunęła błędy rachunkowe.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. autopoprawki nr 1 obejmującej załącznik
odnośnie zadania adaptacji historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno – kulturalne.
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.
Autopoprawka została przyjęta.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o pozytywnej jednogłośnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały. Przewodnicząca
zaznaczyła, że Komisja na wniosek Radnej A. Ankiewicz zajęła się wnioskiem dotyczącym
rozbudowy oświetlenia przy ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach. Przewodnicząca J. Pągowska
stwierdziła, że na wniosek Skarbnik Gminy oraz Kierownika Referatu Komunalnego zadanie to
zostało umieszczone w jednym dużym projekcie i oświetlenie w Złotnikach zostanie rozbudowane.
Kolejno Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. autopoprawki nr 2 odnośnie
zapewnienia w budżecie środków na realizację programu z dotacją z UE dotyczącego infrastruktury
oświatowej pn. „Ja w Internecie” polegającej na zmianie kwoty z tytułu zobowiązań zaliczanych
do tytułu dłużnego.
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.
Autopoprawka została przyjęta.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r.
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 VI/84/19.
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Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont sali tanecznej – zabytku
w miejscowości Golęczewo.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał informację o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie przyznania
dotacji na remont sali tanecznej – zabytku w miejscowości Golęczewo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Radzięda J.
Uchwała została podjęta i nosi numer VI/85/19.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w zakresie stolarki
okiennej dla zadania pn.: „Remont, rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku obory na budynek mieszkalny jednorodzinny” - zabytku w miejscowości
Golęczewo.
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 przyznania
dotacji na roboty budowlane w zakresie stolarki okiennej dla zadania pn.: „Remont, rozbudowa
i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku obory na budynek mieszkalny
jednorodzinny” - zabytku w miejscowości Golęczewo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Radzięda J.
Uchwała została podjęta i nosi numer VI/86/19.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont ściany szczytowej budynku
mieszkalnego i ściany szczytowej budynku gospodarczego oraz wymianę stolarki okiennej dla
zadania pn.: „Remont budynku i renowacja elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego
z częścią gospodarczą” - zabytku w miejscowości Golęczewo.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał informację o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie przyznania
dotacji na remont ściany szczytowej budynku mieszkalnego i ściany szczytowej budynku
gospodarczego oraz wymianę stolarki okiennej dla zadania pn.: „Remont budynku i renowacja
elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią gospodarczą” - zabytku w miejscowości
Golęczewo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
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Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Radzięda J.
Uchwała została podjęta i nosi numer VI/87/19.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego
dla zadania pn.: „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” – zabytku
w miejscowości Golęczewo.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał informację o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej tego projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie przyznania
dotacji na wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Remont i przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego” – zabytku w miejscowości Golęczewo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Radzięda J.
Uchwała została podjęta i nosi numer VI/88/19.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont starego kasyna wojskowego - zabytku
w miejscowości Biedrusko.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał informację o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej tego projektu uchwały.
Radny T. Sztolcman poinformował, że nie weźmie udziału w głosowaniu, ponieważ firmę, którą
zarządza wiąże relacja biznesowa z wnioskodawcą.
Radna W. Prycińska stwierdziła, że również nie weźmie udziału w głosowaniu, gdyż współpracuje
z tą firmą.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
przyznania dotacji na remont starego kasyna wojskowego – zabytku w miejscowości Biedrusko.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego (bez udziału Radnych W. Prycińskiej
i T. Sztolcmana). W głosowaniu udział wzięto 13 Radnych.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Przybylski M., Rozwadowski R., Słowiński G.
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Radzięda J.
Uchwała została podjęta i nosi numer VI/89/19.
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Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zamkniętego obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie
geodezyjnym Biedrusko.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o pozytywnej jednogłośnej opinii Komisji dotyczącej niniejszego projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zamkniętego
obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie geodezyjnym Biedrusko.
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 VI/90/19.
Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na projekt budowlany renowacji groty w parku
dworskim - zabytku w miejscowości Chludowo.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie przyznania
dotacji na projekt budowlany renowacji groty w parku dworskim - zabytku w miejscowości
Chludowo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – Radzięda J.,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer VI/91/19.
Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na rewaloryzację parku dworskiego - zabytku
w miejscowości Chludowo.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej tego projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie przyznania
dotacji na rewaloryzację parku dworskiego – zabytku w miejscowości Chludowo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – Radzięda J.,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer VI/92/19.
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Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata
2018 - 2027.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował, że podczas posiedzenie Komisji jednogłośnie zgłoszono poprawkę polegającą
na tym, aby ul. Zacisze w Golęczewie także objąć ww. planem, ponieważ jest ona zamieszkała
od 25 lat i jako jedyna z tzw. starych ulic w Golęczewie nie posiada wodociągu gminnego. Komisja
zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały z omówioną poprawką.
Wójt G. Wojtera poinformował, że w piśmie przewodnim, z którym będzie przesłana ww. uchwała
zostaną zgłoszone dodatkowe inwestycje, które powinny zostać ujęte w Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ponieważ Gmina nie jest
uprawniona, aby w tym planie, który Gmina otrzymała od Aquanet SA samodzielnie nanosić zmiany.
Zmianę taką może wprowadzić walne zgromadzenie akcjonariuszy po uzyskaniu opinii zarządu
spółki. Jeżeli zarząd zaaprobuje taką zmianę to zostanie ona ujęta w uchwale, która zostanie
zatwierdzona przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.
Radny Z. Hącia zwrócił uwagę na ul. Słoneczną w Chludowie, która jest położona niedaleko
ul. Golęczewskiej, która jest pierwszą ulicą, która została skanalizowana w Chludowie. Ulica
Słoneczna znajduje się w centrum Chludowa i do teraz nie doczekała się budowy kanalizacji,
a powstają tam nowe budynki. Radny podniósł kwestię doprowadzenia wody bezpośrednio z Poznania
do Golęczewa, Chludowa i Zielątkowa, pomimo, że ujęcia wody są w Chludowie i Zielątkowie.
Radny Z. Hącia stwierdził, że wyłączenie zupełne tych ujęć wody spowoduje, że w przypadku awarii
cała północ Gminy pozostanie bez wody. Awaria przyszłej magistrali wodociągowej pozbawi całą
północ gminy dostępu do wody. Radny zaznaczył, że należy wziąć pod uwagę zabezpieczenie źródeł
w Chludowie i w Zielątkowie. Radny oświadczył, że będzie głosował „przeciw” przyjęciu tego
projektu uchwały.
Wójt G. Wojtera podkreślił, że utrzymywanie w gotowości ujęcia wody, po to aby w sytuacji
awaryjnej można było z niego korzystać jest ekonomicznie nieuzasadnione. Bieżące utrzymanie ujęć
jest kosztowne. To spółka Aquanet SA otrzymała zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowy odbiór ścieków na terenie Gminy Suchy Las i w ocenie spółki Aquanet SA utrzymywanie
tych ujęć jest ekonomicznie nieuzasadnione. Wójt stwierdził, że spółka Aquanet jest zobowiązana
do dostarczania wody w sposób ciągły w sytuacji awaryjnej. Istnieje możliwość awaryjnego,
zastępczego trybu dostarczania wody, ale nie może tym trybem awaryjnym być utrzymywanie
dodatkowych ujęć wody. Nie korzystanie z ujęcia w określonym czasie powoduje degradację zasobu
wodnego, na którym jest zbudowana studnia. Ujęcia nieeksploatowane na bieżąco „zarastają” i często
nie mam możliwości ich odzyskania.
Radny M. Bajer stwierdził, że ta sprawa została szeroko omówiona na posiedzeniu Komisji.
Komfortowe byłyby jeszcze dwa dodatkowe ujęcia, ale gdyby jedno z nich uległo awarii to co wtedy?
Nie chodzi o to, żeby wszystkich Radnych pytać po kolei jak głosowali na posiedzeniu Komisji.
Zadaniem Radnego M. Bajera należy się trzymać ustaleń z Komisji. Jednocześnie Radny zaznaczył,
że jest zwolennikiem budowy kanalizacji w ul. Słonecznej w Chludowie, ale w ulicy Zacisze
w Golęczewie chodzi o wodociąg, a nie kanalizację. Mieszkańcy tej ulicy korzystają przez 25 lat
z prywatnej rury, a na ulicach obok ludzie wprowadzili się 2 – 3 lata temu i już wszystko mają. Chodzi
przede wszystkim o wyrównywanie poziomu dostępu do infrastruktury według pewnego rodzaju
zasady sprawiedliwości.
Radny Powiatu Poznańskiego J. Świerkowski poinformował, że spółka ZGK eksploatuje ujęcie wody
w Chludowie, które położone jest na prywatnym gruncie i z tego tytułu Gmina płaci czynsz najmu.
Wydajność ujęcia wody w Chludowie wynosi 24 m3 na godzinę. Ujęcie jest w bardzo słabym stanie
technicznym i nie ma możliwości technicznych, ani prawnych zwiększenia jego wydajności. To ujęcie
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już na dzień dzisiejszy jest nieefektywne. Gdyby nie ujęcie wody w Zielątkowie sytuacja byłaby
bardzo zła. Modernizacja ujęcia wody w Chludowie nie ma sensu i dodatkowo znajduje się ono
na prywatnym gruncie. Rozwój gminy wpływa na to, że na północy gminy wzrasta zapotrzebowanie
na wodę, a nie ma geologicznych zasobów wody na obszarze gminy, w tym na północy. W latach
1999 – 2000 były wykonywane stosowne badania na określenie złóż wody na obszarze gminy. Radny
J. Świerkowski podkreślił, że wynik tych badań wpłynął na decyzję ówczesnej Rady Gminy
o połączeniu się z systemem poznańskim poprzez magistralę ø 500 mm i już wówczas była ona
planowana aż do samego Chludowa. Zdaniem J. Świerkowskiego intensywny rozwój miejscowości
Golęczewo i Zielątkowo spowoduje, co już dziś jest odczuwalne w letnich miesiącach, tj. brak
odpowiedniego ciśnienia wody i odpowiednich parametrów wody. Dzisiejsze zasoby wody w ujęciu
w Zielątkowie także nie są w stanie zapewnić właściwej ilości wody dla północy gminy i dlatego
trzeba budować alternatywne źródło, czyli magistralę wodociągową z Poznania. Ponadto,
J. Świerkowski zaznaczył, że nie da się uruchomić od razu ujęcia wody bez jego bieżącej eksploatacji,
ponieważ woda stojąca nie spełnia wymogów przewidzianych prawem dla wody pitnej dla ludzi. Taka
woda zawiera zbyt dużą ilość zanieczyszczeń i bakterii. Nie da się technicznie dla 1 – 3 - dniowego
zabezpieczenia na potrzeby ewentualnej awarii uruchomić ujęcia wody, które nie jest na bieżąco
eksploatowane.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Aquanet SA na lata 2018 - 2027.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
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 – 1: Hącia Z.,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer VI/93/19.
Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała
o pozytywnej opinii Komisji odnośnie ww. projektu uchwały.
Radny Z. Hącia stwierdził, że uchwała porządkuje sprawy związane ze szkołami podstawowymi nr 1
i nr 2. Radny stwierdził, że jednak należy brać pod uwagę sytuację, gdy 2 lub 3 rodzeństwa chodzi
do jednej szkoły, aby ich nie rozdzielać i nie komplikować życia rodzinnego.
Radna J. Radzięda zaznaczyła, że jest to bardzo drażliwy temat i nigdy nie da się zadowolić
wszystkich mieszkańców. Nie da się podjąć takiej uchwały, która będzie satysfakcjonowała każdego
mieszkańca. Radna stwierdziła, że powinna zostać przyjęta uchwała w proponowanym brzmieniu,
ale wyjątkowe jednostkowe sytuacje należy rozpatrywać indywidualnie. Zadaniem J. Radziędy szkoły
położone są tak blisko siebie, że argument o odprowadzaniu dzieci do jednej czy do drugiej szkoły
jest raczej bezzasadny.
Radny M. Przybylski stwierdził, że to iż szkoły są położone blisko siebie nie oznacza, że one są takie
same z punktu widzenia oceny rodziców. Radny stwierdził, że procedowany projekt uchwały
wskazuje określonej grupie uczniów miejsce realizacji obowiązku szkolnego i wskazuje się konkretną
szkołę, zaś w uchwale z dnia 30.03.2017 r. wskazano wszystkim uczniom konkretne szkoły
obwodowe i przypisano szkoły do konkretnych jednostek pomocniczych. Jeżeli chodzi o Szkołę
Podstawową nr 2 powstałą z Gimnazjum przypisano Suchy Las – Wschód, Złotniki – Osiedle, Złotniki
– Wieś oraz Złotkowo. Radny zaznaczył, że docierają do niego sygnały, iż niektórym uczniom
uniemożliwia się realizację obowiązku szkolnego w tej konkretnej szkole, np. uczniom obecnej klasy
trzeciej, którzy pierwotnie zapisywali się do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bogusławskiego, ponieważ
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jak się zapisywali to wówczas była tylko jedna szkoła. Obecnie kilka osób chciałoby się przepisać
do swojej szkoły obwodowej i nie mogą tego zrobić. Do Radnego M. Przybylskiego zgłaszają się w tej
kwestii mieszkańcy Złotnik – Osiedla i Suchego Lasu – Wschód. Skoro jest przyjęta uchwała
określająca precyzyjnie miejsca realizacji obowiązku szkolnego to należy tej uchwały przestrzegać.
Zdaniem Radnego M. Przybylskiego rodzice mają prawo domagać się, aby ich dziecko uczęszczało
do szkoły obwodowej i nie ma możliwości pozbawiania tego prawa.
Przewodnicząca A. Ankiewicz stwierdziła, że podczas posiedzenia Komisji Radny M. Przybylski
poinformował, aby kwestię przyjmowania uczniów pozostawić do rozwiązania władzom szkół.
Radny M. Przybylski stwierdził, że rolą Rady Gminy było podjęcie uchwały i na tym rola Rady
się kończy, a potem są decyzje dyrekcji szkoły w konkretnych przypadkach, a nie decyzje Wójta
Gminy. To dyrektor danej szkoły jest organem, który przyjmuje ucznia do szkoły, a nie Wójt.
Do Wójta można złożyć odwołanie, jeżeli ktoś jest niezadowolony z rozstrzygnięcia dyrekcji szkoły.
Nie jest rolą Rady Gminy podejmować decyzję, gdzie dany uczeń ma obecnie chodzić do szkoły,
skoro kwestia ta została rozwiązana uchwałą z dnia 30.03.2017 r. Radny M. Przybylski zaapelował
do dyrekcji szkół, aby podejmowali swoje decyzje zgodnie z uchwałą Rady. Jednocześnie Radny
zapytał Wójta Gminy czy ma w tej kwestii jakieś stanowisko i czy podziela jego pogląd w tej kwestii.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że przepisy ustawy Prawo Oświatowe wskazują, że dziecko, które
rozpoczęło naukę w danej szkole ma obowiązek ustawowy jej kontynuacji, czyli jest to jego właściwa
szkoła. Tej kwestii nie trzeba precyzować prawem miejscowym. Kwestia meldunku dziecka
czy miejsca zamieszkania w żaden sposób nie wpływają na prawo rodziców odnośnie wnioskowania,
aby dziecko uczęszczało do innej szkoły, tj. jego szkoły obwodowej, podczas gdy jest uczniem innej
szkoły. W omawianym przypadku uczniem Szkoły Podstawowej nr 1. Wójt poinformował, że spotkał
się z rodzicami tych dzieci. Rodzice zostali poinformowali o możliwości złożenia wniosku
do Dyrektora SP 2. Jeżeli spotkają się z odmową, to mają możliwość odwołania się do Wójta Gminy
i skorzystania z tzw. migracji. Według Wójta nie ma obecnie przepisu, który daje prawo
do wnioskowania o zmianę szkoły obwodowej tylko z uwagi na miejsce zamieszkiwania dzieci, które
rozpoczęły naukę w innej szkole niż obecna szkoła obwodowa. Wszystko to wynika z szybkiego
wprowadzenia reformy oświatowej. Rodzice, którzy zapisywali dzieci do filii szkoły przy
ul. Konwaliowej to zapisywali dzieci nie do SP 1, tylko do Szkoły Podstawowej im. Bogusławskiego,
ponieważ wtedy jeszcze nie było SP 1 i SP 2.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie wskazania
miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
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.
Uchwała została podjęta i nosi numer VI/94/19.
Ad. 20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu.
Przewodnicząca A. Ankiewicz dopytywała Wójta Gminy czy w tym projekcie uchwały chodzi
o przepompownie dla Aquanet S.A.
Wójt G. Wojtera potwierdził, że chodzi o przepompownie.
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.
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Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer VI/95/19.
Ad. 21.
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
– morwach przy ul. Morwowej w Zielątkowie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej tego projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie uzgodnienia
prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody – morwach przy ul. Morwowej w Zielątkowie.
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 VI/96/19.
Ad. 22.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu „Karta dużej rodziny”.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała
o pozytywnej opinii Komisji odnośnie tego projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Programu „Karta dużej rodziny”.
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 VI/97/19.
Ad. 23.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Biedrusko.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda przekazała
pozytywną opinię Komisji odnośnie przedmiotowego projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie zmiany statutu osiedla Biedrusko.
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.
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Uchwała została podjęta i nosi numer VI/98/19.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy R. Banaszak jako Przewodniczący Zarządu Osiedla Biedrusko
podziękował Radnym za przyjęcie ww. uchwały.
Ad. 24.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I. Koźlicka poinformowała, że Komisja
jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi.
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 VI/99/19.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Pani A. Małłek podziękowała za ofiarność osobom uczestniczącym w sesji Rady Gminy Suchy Las,
które wzięły udział w zbiórce na zakup zegara w Gminie Hniwań na Ukrainie.
Ad. 25.
Informacje Wójta Gminy.
Zastępca Wójta M. Buliński przekazał informację w następujących kwestiach komunalnych:
•
•

•
•

Trwają prace związane ze sprzątaniem pozimowym,
Rozpoczęły się prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym:
- oznakowanie pionowe: firma Rawznak Rawicz,
- oznakowanie poziome: firma Darbud,
Rozpoczęły się naprawy nawierzchni bitumicznych: firma Zakład Drogowy Antczak,
Odbyły się przeglądy gminnych placów zabaw oraz boisk i w miesiącach kwietniu i maju
planowane są naprawy tych placów i boisk.

Informacje w sprawach inwestycyjnych:
•
•
•

•

Suchy Las – budowa ul. Stefańskiego, trwają prace związane z nawierzchnią, termin realizacji
05.2019 r.,
Suchy Las – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej, Infradrog Chodzież, trwają prace
odtworzeniowe nawierzchni i wykonywanie warstwy podbudowy,
Chludowo – modernizacja „Starego Baru”, termin realizacji 09.2019 r., realizowane są prace
konstrukcyjne stanu surowego, wykonano ściany parteru, przygotowanie do wykonania i montażu
stropów,
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Czereśniowa, Polna, Kwiatowa, Lipowa,
Boczna, wykonawca WUPRNiŻ, termin wykonania 06.2019 r., kontynuowane są prace
w ulicach Kwiatowej, Polnej, Czereśniowej, Bocznej; przygotowanie do rozpoczęcia odtworzenia
nawierzchni,
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•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana azbestowej sieci wodociągowej
– dokończenie ul. Dworcowej, wykonawca Izbruk, termin 06.2019 r.; rozpoczęły się prace
związane z wymianą wodociągu, wykonywany jest wodociąg tymczasowy,
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej – ulice Promienista, Akacjowa, Jesionowa, Strażacka
oraz wodociągu w ul. Promienistej i Jesionowej, wykonawca firma Kaja, termin 02.2020 r.;
rozpoczynają się prace związane z budową sieci wodociągowej, w kwietniu ruszą również prace
związane z budową kanalizacji sanitarnej,
Golęczewo i Chludowo – budowa węzłów przesiadkowych wraz z ciągami pieszo – rowerowymi,
wykonawca Infradrog Chodzież, termin 09.2019 r.; realizacja w systemie zaprojektuj & wybuduj,
zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Golęczewie.
Zakończono budowę ciągów pieszo - rowerowych na ul. Dworcowej w Golęczewie, odc. od ulicy
Tysiąclecia do torów kolejowych PKP oraz trwają prace związane z budową ciągu pieszo
- rowerowego wzdłuż ul. Golęczewskiej,
Golęczewo – budowa przedszkola w Golęczewie, wykonawca BGR BAU, termin 07.2019 r.,
zakończono prace konstrukcyjne dachu oraz kontynuowane są prace wewnątrz obiektu, układane
są instalacje, wykonywane izolacje, wylewane posadzki,
Golęczewo – modernizacja budynku stacji kolejowej, wykonawca Rembudex, termin 10.2019 r.,
odtwarzane są ściany konstrukcyjne obiektu budynku głównego oraz trwają uzgodnienia
z Powiatowym Konserwatorem Zabytków odnośnie sposobu odtworzenia budynku szalet,
Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej z drogami i infrastrukturą, wykonawca to firma
Ata – Technik Budzyń, termin 06.2019 r., kontynuowane są prace związane z budową kanalizacji
w ul. Krętej, Sportowej, Nad Torem, Kasztanowej, Dębowej, Akacjowej, Wyrzykowskiej
i Moraczewskich,
Zielątkowo - budowa kanalizacji sanitarnej – dokończenie ul. Leśnej, wykonawca Ata-Technik
Budzyń, termin wykonania 11.2019 r., rozpoczęły się prace,
Zielątkowo - budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Lipowa, wykonawca firma Kaja Poznań, trwają
prace organizacyjne oraz roboty przygotowawcze,
Złotniki – Os. Grzybowe – ul. Kukułcza, pl. Sokoła, wykonawca Hydrotech J. Radel, termin
wykonania 04.2019 r., trwają prace związane z budową drogi,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap I, wykonawca robót Infradrog Chodzież, termin wykonania
06.2019 r., w kwietniu zostaną wznowione prace, zakończenie – kwiecień/maj,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap II, ul. Kalinowa, Prosta, odc. Działkowej, wykonawca robót
Izbruk Słupca, termin 06.2019 r., w kwietniu zostaną wznowione prace, zakończenie –
kwiecień/maj,
Budowa ulic w Złotnikach III, etap I – ul. Kochanowskiego, wykonawca RBD System, termin
09.2019 r., na ukończeniu prace związane z budowa kanalizacji sanitarnej, trwa budowa przyłączy,
w kwietniu rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz drogi; decyzja
ZRiD z 22.03.2019 – załatwiany jest dziennik budowy i zgłoszenie rozpoczęcia prac do PINB-u.

Informacje odnośnie przetargów:
•

•

•

•

W przygotowaniu jest przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla budowy dróg z odwodnieniem odnośnie zadania pn.: Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury
w rejonie ul. Lisiej, Klonowej, Sprzecznej i Zgodnej oraz ul. Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej,
Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej,
W przygotowaniu jest kolejny przetarg na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Suchy Las wraz z zapewnieniem finansowania” pierwsze postępowanie
unieważnione; w ramach tego przetargu zostanie dołączone oświetlenie ścieżki do Złotnik – Wsi,
Przetarg „Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach”, po otwarciu ofert jest 4 oferentów
w kwotach od 2 480 000 zł do 4 984 000 zł, obecnie trwa badanie ofert, Gmina przeznaczyła na tę
inwestycję 3 000 000 zł brutto,
Przetarg „Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach”, po otwarciu ofert
jest 10 oferentów w kwotach od 464 000 zł do 788 000 zł, obecnie trwa badanie ofert, Gmina
przeznaczyła kwotę 650 000 zł brutto,
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•
•
•
•
•
•

Przetarg „Wprowadzenie projektu stałej organizacji na os. Suchy Las – Wschód”, planowane
otwarcie ofert 16.04.2019 r.,
Przetarg „Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku”, ogłoszono - otwarcie
ofert 05.04.2019 r.,
Przetarg „Budowa ulicy Krętej i Gwiezdnej w Suchym Lesie”, ogłoszono – otwarcie ofert
08.04.2019 r.,
Przetarg „Budowa chodnika ul. Krańcowa w Suchym Lesie” - w przygotowaniu,
Przetarg „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi węzeł Złotkowo
– ul. Dworcowa” - w przygotowaniu,
„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, zawarto umowę
z ZGK Suchy Las.

Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz podziękowała Sołtysowi wsi Złotkowo M. Brdękowi
za 4 lata ciężkiej pracy w minionej kadencji.
Sołtys wsi Złotkowo M. Brdęk poinformował, że podjął decyzję, iż nie będzie startował na stanowisko
sołtysa na kolejną kadencję z przyczyn głównie zawodowych. Pan M. Brdęk zaznaczył, że sołtysem
był trzy niepełne kadencje. Pan M. Brdęk podziękował Wójtowi Gminy za współpracę przez ostatnie
lata, wyraził podziękowania dla urzędników gminnych za współpracę oraz złożył życzenia
pomyślności Radnym oraz przewodniczącym jednostek pomocniczych.
Brawa.
Następnie Przewodnicząca poinformowała o następującej korespondencji:
- pismo Pani Kamili Jankowiak – Kierownika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy z dnia
18.03.2019 r.: „Nawiązując do wypowiedzi Pana Radnego Grzegorza Słowińskiego na Sesji Rady
Gminy w dniu 21 lutego 2019 r., dotyczącej rzekomego nieterminowego przekazania przeze mnie
nierzetelnych informacji dotyczących zadania pn. wymiana serwerowni, informuję, że zgodnie
z prośbą Pana Radnego odpowiedź była udzielona przed upływem 48h przed sesją. Odpowiedź
uzupełniająca, skierowana na prośbę o kolejne uszczegółowienia wydatków, wysłana była na dzień
przed sesją, jakiekolwiek dane w niej zawarte stanowiły uzasadnienie tych wydatków już do uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019, procedowanej w dniu 18 grudnia
2018 r., a zatem były już wcześniej znane Radnym Gminy Suchy Las. Informowałam również Pana
Radnego Grzegorza Słowińskiego, że bardziej szczegółowe dane dotyczące planowanego do zakupu
sprzętu i jego parametrów oraz oprogramowania zostaną przygotowane na etapie tworzenia opisu
przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego. Pragnę podkreślić, że przekazanie bardzo
szczegółowych danych przed ogłoszeniem przetargu nie jest możliwe, ponieważ upublicznienie ich w
jakiejkolwiek formie mogłoby grozić zakłóceniem konkurencji rynkowej, jak również bezpieczeństwu
teleinformatycznemu Urzędu Gminy. Wolność słowa jest prawem gwarantowanym każdemu
polskiemu obywatelowi do publicznego wyrażania swojego zdania oraz poglądów, z jednoczesnym
obowiązkiem innych osób do ich szanowania. Jest prawem współcześnie uważanym za jedno
z większych i ważniejszych osiągnięć demokracji i norm cywilizacyjnych, jednakże mimo to podlega
pewnych ograniczeniom. Zarówno Konstytucja, jak i przepisy kodeksu karnego wprowadzają takie
ograniczenia i dotyczą one nie tylko publicznego znieważania Prezydenta RP oraz innych
konstytucyjnych organów, ale również pomawiania i zniesławiania innych osób. Mając na uwadze
powyższe informuję, że zarzuty Radnego Grzegorza Słowińskiego pod adresem mojej osoby co do
braku terminowości, jak również braku przekazania rzetelnej informacji, są nieprawdziwe i godzą
w moje dobre imię jako osoby prywatnej oraz jako funkcjonariusza publicznego. Zwracam się do Pani
z prośbą, aby wypowiedzi Państwa Radnych były rzetelne, sprawdzone i odpowiadały rzeczywistości.
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Jak wskazałam wyżej pomawianie i zniesławianie jest czynem zabronionym i brak zaprzestania takich
praktyk skutkować może skierowaniem powództwa cywilnego przeciwko osobie, która się będzie tego
dopuszczać. Z poważaniem Kamila Jankowiak”.
- pismo Radnego M. Przybylskiego z dnia 12.03.2019 r.:
„Szanowny Panie J.K., z zaciekawieniem wysłuchałem Pański list skierowany do Rady Gminy (data
wpłynięcia do Urzędu Gminy - 21.12.2018 r.). W związku z tym, że pismo to zostało odczytane
podczas posiedzenia Rady Gminy Suchy Las i w znacznej części poświęcone jest radnemu naszego
klubu - Zbigniewowi Hąci pozwalam sobie na kilka słów komentarza i niezbędnych wyjaśnień.
Wspomniana przez Pana dotacja została ustalona przez Wójta Gminy, zatem wszelkie zastrzeżenia
co wysokości i formy rozliczania winny być skierowane nie do Rady Gminy, lecz do organu
wykonawczego - Wójta Gminy Suchy Las. Pana prośba o przekazanie niewykorzystanej sumy
Radnemu Zbigniewowi Hąci nie może zostać spełniona ze względów formalnych, ponieważ p. Radny
Hącia nie kwestuje na remont Starego Baru. Pana opinia dotycząca oceny adaptacji Starego Baru
na cele społeczno - kulturalne jest odosobniona. Z całą pewnością nie podzielają jej mieszkańcy
Chludowa, którzy podczas zebrania mieszkańców jednogłośnie poparli inicjatywę Radnego Zbigniewa
Hąci. Potwierdzenie tej opinii stanowią również wyniki ostatnich wyborów samorządowych.
Informuję, że mylnie odczytuje Pan zapisy budżetowe, nie tylko w odniesieniu do kosztów tej
inwestycji, ale również co do jej zakresu. Wójt, jako organ wykonawczy podjął bowiem słuszną,
w naszej ocenie decyzję o znacznym zwiększeniu środków na realizację tego zadania ze względu
na rozbudowę tego obiektu. Informuję Pana zatem, że obecna Rada Gminy w dniu 21 lutego 2019
roku na realizację zadania Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno
- kulturalne zaakceptowała ostatecznie kwotę ponad 10,5 mln zł. Za takim rozwiązaniem opowiedzieli
się również obecni radni z Biedruska, co przyjmuję z uznaniem. Przy okazji informuję, że pozyskane
środki unijne na to zadanie to kwota prawie 3,5 mln zł. W pełni podzielamy Pana pogląd w kwestii
konieczności budowy szkoły w Biedrusku, Niestety, na ostatnim posiedzeniu Rada Gminy usunęła
z Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) środki na realizację zadania Biedrusko - budowa szkoły
podstawowej. Nasz klub tego pomysłu nie poparł, ponieważ w poprzedniej kadencji, na wniosek
ówczesnych radnych z Biedruska to zadanie zostało do WPF wprowadzone. Na koniec pragnę wyrazić
moje oburzenie i sprzeciw wobec sformułowanej w liście tezy: że pan Z. K. Hącia buduje sobie,
co chce, sprzedaje itd., za nasze pieniądze, widocznie coś z tego ma (…) Zdanie to, w naszej ocenie,
wyczerpuje postanowienia art. 212 k.k. Z poważaniem M. Przybylski – Przewodniczący Klubu
Radnych Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem”.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz stwierdziła, że prawie ze wszystkim w powyższym
piśmie mogłaby się zgodzić oprócz ostatniego wątku szkoły w Biedrusku. Przewodnicząca
stwierdziła, że Radny M. Przybylski wie dlaczego zadanie budowy szkoły w Biedrusku zostało
wykreślone z WPF. Przewodnicząca Rady Gminy zaapelowała, aby nie powtarzać publicznie tezy,
że nie ma woli budowania szkoły w Biedrusku.
Radny M. Przybylski podkreślił, aby Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz nie mówiła jemu
co ma mówić, a czego ma nie mówić, ponieważ taka sytuacja zdarza się to nie pierwszy raz. Radny
zaznaczył, że jego wypowiedzi nie powinni być cenzurowane przez Przewodniczącą Rady Gminy.
Radny stwierdził, że mówi to co uznaje za stosowne i Przewodnicząca Rady nie jest od cenzurowania
jego wypowiedzi i wnoszenia do nich swoich komentarzy. Radny stwierdził, że na ostatniej sesji Rady
Gminy wykreślono z WPF zadanie dotyczące budowy szkoły w Biedrusku. Zadanie to zostało
wprowadzone w poprzedniej kadencji i dlatego klub „Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem”
był temu przeciwny.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że ludzie takie insynuacje odczytują.
- pismo OPS w sprawie Sprawozdania OPS za 2018 r. oraz Sprawozdanie z realizacji Gminnej
Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 2025 za rok 2018 r., Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 za 2018 r., Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021 za rok 2018 r.
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i Programu Usług Wolontarystycznych na lata 2017 – 2020 za 2018 r. Pełna dokumentacja do wglądu
w Biurze Rady.
- pismo od mieszkanki Golęczewa z 27.02.2019 r.: „Bardzo dziękuję za szczegółowe przedstawienie
wszystkich kroków podjętych przez Urząd Gminy przed nadaniem drodze wewnętrznej w Golęczewie
nazwy Gottlieba Daimiera. Świadczą one o wielkiej staranności w przestrzeganiu litery prawa. Takiej
staranności nie ma w relacji z zebrania wiejskiego z dnia 17.10.2018 r. Nie wiem z jakiego powodu.
Na zebraniu w dniu 17.10.2018 r. społeczność Golęczewa odrzuciła nazwę Gottlieba Daimiera
dla ulicy w swojej miejscowości. Zebranie miało bardzo dziwny przebieg. Sołtys Pan Przemysław
Majkowski nie dopuścił do głosu osób, które proponowały inne nazwy, np. Techniczna. Praktycznie
po odrzuceniu nazwy Gottlieba Daimiera zebranie zostało natychmiast zamknięte, chociaż trwało
dotychczas bardzo krótko. Sytuacja była tak zaskakująca, że wszyscy bez słowa rozeszli się. Patronat
ulicy nawet w miejscowości tak małej jak Golęczewo, to honor i wyróżnienie. Niechęć Golęczewian
do niemieckiego patrona spowodowana jest pamięcią o niesłychanych krzywdach, których doznały
polskie rodziny od swoich niemieckich sąsiadów w latach 1939-1945. Obecna Rada Gminy to ludzie
stosunkowo młodzi. Nie każdy musi być historykiem, ale szkoda, że nikt z Rady nie zainteresował
się, dlaczego mieszkańcy tej małej miejscowości są tak niechętni niemieckiemu patronowi”.
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z 5.03.2019 r.: „RIO 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 V/68/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029, z powodu naruszenia
przepisów art. 226 i 229 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 13 marca 2019 r. od godz. 10.00 w
siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8, sala 207. Na podstawie art. 88
ustawy o samorządzie gminnym, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wzywa do przedłożenia
w terminie do dnia 8 marca 2019 r. zestawienia wszystkich przedsięwzięć w zakresie wydatków
majątkowych ujętych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na
lata 2019-2029 po zmianach, dla których określono limit wydatków dla roku 2019, z odniesieniem się
do adekwatnych zadań zaplanowanych w budżecie Gminy na rok 2019 potwierdzających
zabezpieczenie środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć (…)”.
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z 13.03.2019 r.: „RIO na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego, w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu umarza
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/68/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia
21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2019-2029.
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z 27.02.2019 r.: „Stwierdza się, że uchwała nr III/29/18
Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, podjęta
została z naruszeniem przepisów wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. Uznaje, że naruszenia
prawa w pkt I mają charakter nieistotny. W pozostałym zakresie objętym wskazaniem umarza
postępowanie nadzorcze (…)”. Uzasadnienie jest dostępne w Biurze Rady.
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z 13.03.2019 r.: „(…) Wskazuje się, że uchwała
nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r., została podjęta sprzecznie z przepisami prawa. Wyznacza
się Radzie Gminy termin do dnia 9 kwietnia 2019 r. do usunięcia nieprawidłowości w sposób
wskazany w uzasadnieniu do uchwały pod rygorem skutków określonych w art. 12 ust. 2 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych. Zawiadamia się, że sprawa zostanie rozpatrzona w dniu
10 kwietnia 2019 r. od godz. 10:00 w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
ul. Zielona 8, sala 207”.
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Informacje przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Wiceprzewodniczący Rady R. Banaszak poinformował, że w dniu 13 marca 2019 r. odbył się zjazd
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Ten zjazd dnia 13 marca 2019 r. o godz. 9:30
nie doszedł do skutku z uwagi na niewielką ilość przybyłych członków, ale odbył się o godz. 10:30.
W ramach zjazdu dokonano przedstawienia sprawozdania zarządu z działalności Stowarzyszenia
za rok 2018 r, sprawozdania z wykonania budżetu Stowarzyszenia za 2018 r. Odbyły się następnie
wybory Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, które wygrał
dotychczasowy Przewodniczący Jacek Gursz – Burmistrz Chodzieży. W następnej kolejności
dokonano wyboru członków zarządu Stowarzyszenia, komisji rewizyjnej, komisji stałych
stowarzyszenia, podjęto uchwałę w sprawie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2019 oraz uchwałę
odnośnie budżetu Stowarzyszenia na rok 2019 .
Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
informację, że Komisja w marcu br. odbyła dwa posiedzenia. Na pierwszym spotkaniu obecna była
K. Kustoń – Dyrektor GOS, która przedstawiła pomysły na przyszłości oraz przedstawiła tabelaryczne
porównanie pokazujące funkcjonowanie GOS od 2016 – 2018 r. Na tym samym posiedzeniu gościem
była również Pani A. Szczęsna z Urzędu Gminy, która przedstawiła gminne inwestycje, które zostały
zakończone w 2018 r. i które zostały przeniesione na 2019 r. jako tzw. niewygasy. Drugie posiedzenie
dotyczyło opiniowania projektów uchwał na sesje w dniu 28 marca br.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że w miesiącu marcu Komisja spotkała się 1 raz. Celem spotkania było opiniowanie projektów uchwał
na sesję Rady Gminy. Ponadto, zajmowano się statutem Młodzieżowe Rady Gminy. Przewodnicząca
J. Radzięda zaprosiła wszystkich do współpracy w ramach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych. Radna podkreśliła, że zależy jej na tym, aby w miarę szybko można było przejść
do uchwalenia nowej wersji statutu i następnie przejść do wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 22 marca i gościem był W. Orczewski
– Kierownik Referatu Ochrony Środowiska oraz Pani A. Stachowiak z Referatu Budowlano
- Inwestycyjnego, która zaprezentowała pokaz slajdów do każdego projektu uchwały, w ramach
którego wnioskowano do budżetu o remonty obiektów zabytkowych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak poinformował, że Komisja Rewizyjna w miesiącu
marcu br. obradowała dwa razy. Na pierwszym posiedzeniu omawiana była opłata adiacencka, ulgi
i zwolnienia podatkowe. Na drugie posiedzenie został zaproszony Kierownik Referatu Promocji
P. Andrzejewski, który przedstawił funkcjonowanie Referat Promocji. Kolejne spotkanie Komisji
odnośnie Referatu Promocji odbędzie się w maju br.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I. Koźlicka poinformowała, że Komisja
obradowała 28 lutego br. i przedmiotem spotkania był projekt uchwały, który był procedowany
na sesji w dniu 28 marca 2019 r.
Ad. 26.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna J. Radzięda zapytała o kwestię zakupu samochodu dla Straży Gminnej, który jest koloru
białego, ponieważ w dalszym ciągu nie jest on to dostosowany do wymogów ustawowych. Radna
pytała kiedy nastąpi przystosowanie samochodu.
Wójt G. Wojtera poinformował, że dzień po sesji przekaże Radnej informacje kiedy nastąpi oklejenie
samochodu Straży Gminnej.
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Radny W. Majewski zapytał o informacje dotyczące środków finansowych na budowę dróg gminnych
z Urzędu Wojewódzkiego oraz czy Gmina Suchy Las złożyła wnioski o pozyskanie takich środków.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że dotyczy to tzw. Funduszu Dróg Lokalnych. Gmina posiada informację,
że taki fundusz jest wyodrębniony w budżecie państwa i jak tylko pojawi się możliwość aplikowania
o dofinansowanie inwestycji drogowych to skorzysta z możliwości wspólnego wystąpienia
z wnioskiem. Ta kwestia została przedstawiona na posiedzeniu Stowarzyszenia „Metropolia Poznań”
i przyjęto takie uzgodnienie, że w związku z tym, że program ten będzie dotyczył projektów średnich
i dużych to będą realizowane te zadania, które są objęte porozumieniami z Powiatem Poznańskim.
Gmina do tej pory nie przygotowywała żadnych projektów czy wniosków, bo nie ma jeszcze żadnego
naboru w ramach tego programu.
Radny W. Majewski nawiązując do posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska
i Spraw Komunalnych zapytał o kwestię uchwały z dnia 22 lutego br. dotyczącej bonifikaty związanej
z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że w dniu 29 marca (dzień po sesji) wybiera się do Starostwa
Powiatowego w Poznaniu i jednocześnie przygotowywane jest pismo do Starostwa informujące
o podjętej przez Radę Gminy Suchy Las uchwale w sprawie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego we własność.
Radny W. Majewski stwierdził, że te informacje miały być dostępne już na początku tygodnia, dużo
przed sesją, bo tak zapewniał Wójt na posiedzeniu Komisji.
Wójt G. Wojtera podkreślił, że w dniu 29 marca br. do Starostwa Powiatowego zostanie dostarczone
stosowne pismo i Komisja bezzwłocznie otrzyma kopię tego pisma.
Ad. 27.
Wolne głosy i wnioski.
Radny Powiatu Poznańskiego J. Świerkowski poinformował o możliwości uzyskania dofinansowania
z tytułu wymiany pieca (paleniska), która będzie skutkować wymianą systemu grzewczego
w budynkach mieszkalnych. Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 7 000 zł.
Istnieje możliwość uzyskania dotacji również na termomodernizację budynków. Jednym z wymogów
dla uzyskania dofinansowania wymiany pieca jest udokumentowanie utylizacji starego kotła. Nabór
wniosków jest w przygotowaniu, gdyż wystąpiły spory natury prawnej na tym tle, ale w ciągu
2 miesięcy ma się rozpocząć nabór. Ponadto, Radny J. Świerkowski zaznaczył, że tylko dwie uchwały
rad gminnych w sprawie wysokości bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
spłynęły do Starostwa Powiatowego. Radny stwierdził, że uzyskał informacje od Dyrektor Wydziału
Nieruchomości Starostwa, iż procedura potwierdzania przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego będzie trwała jeszcze długo i w pierwszej kolejności wydawane będą zaświadczenia
dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa, czyli tam gdzie Starosta tylko zarządza. W drugiej
kolejności będą wydawane zaświadczenia dotyczące nieruchomości gminnych. Radny J. Świerkowski
podkreślił, że według informacji uzyskanej od Dyrektor Wydziału Nieruchomości należy wnosić
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, ponieważ ta opłata zostanie zaliczona na poczet opłaty
przekształceniowej.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz stwierdziła, że uzyskała informacje ze Starostwa
Powiatowego, że można wnosi opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, bo zostanie zaliczona
na poczet przyszłej opłaty, ale nie trzeba. De facto prawo użytkowania wieczystego wygasło, a więc
i opłaty z tego tytułu też nie ma.
Radny W. Majewski skierował prośbę do Przewodniczącej Rady Gminy A. Ankiewicz,
aby przeprowadzono szkolenie czy rozmowę odnośnie standardu działania Komisji Rady Gminy.

- 21 -

Radny stwierdził, że jest bardzo zadziwiony po ostatnim posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, ponieważ jego zdaniem i z jego doświadczenia z poprzedniej kadencji wynika, że się nie
zdarzyło, aby ktoś zanegował uwagi Radnego, który wnosił uwagi do swoich sformułowań ujętych
w protokole. W tym przypadku Przewodniczącą I. Koźlicka zastosowała tajne głosowania. Zdaniem
Radnego uwagi dotyczące jego własnych słów nie zostały zaakceptowane przez Radnych. Jest to
standard bardziej białoruski niż standard jaki dotychczas obowiązywał na sali sesyjnej. Radni
poprzednich kadencji mogą potwierdzić, że jeszcze się nie zdarzyło, żeby zakwestionowane zostały
uwagi Radnego zgłoszone do jego własnej wypowiedzi. Zdaniem Radnego jest to standard białoruski.
Według Radnego być może przydałoby się szkolenie lub inne działania dydaktyczne dotyczące
funkcjonowania Radnego w Radzie, szanowania zdania innych, itd.
Radna J. Pągowska jako członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaznaczyła, że rzadko się zdarza,
aby ktokolwiek ją sprowokował do niezbyt atrakcyjnych wypowiedzi. Radna pokreśliła, że ma
nadzieję, iż Radna I. Koźlicka jest w posiadaniu mejla wystosowanego przez Radnego
W. Majewskiego, który jest bardzo oburzający w swojej treści. Radna Pągowska stwierdziła, że liczba
200 głosowań podczas poprzedniej kadencji Rady Gminy nie zwalnia Radnego W. Majewskiego
z zachowania zasad kultury i dobrego języka. Radna J. Pągowska wyraziła nadzieję, że Radna
I. Koźlicka odczyta treść mejla jakiego Radny W. Majewski napisał do członków Komisji i jej
zdaniem treść tego mejla jest oburzająca. Te uwagi Radnego W. Majewskiego nie wnoszą żadnych
merytorycznych zmian do protokołu, który został już przegłosowany. Zdaniem Radnej J. Pągowskiej
po prostu Radny W. Majewski zbyt późno zauważył mejla odnośnie głosowania nad protokołem.
Nie ma mowy o jakimkolwiek tajnym głosowaniu. Członkowie Komisji są oburzeni na słownictwo
jakiego używa Radny W. Majewski w mejlu pisząc do innych Radnych.
Radna I. Koźlicka stwierdziła, że podczas posiedzenia Komisji w dniu 28 lutego był przygotowany
protokół z poprzedniego posiedzenia i przez nieuwagę nie został on przegłosowany podczas
posiedzenia Komisji. Ta Komisja ze swojego charakteru spotyka się wówczas, gdy wpływa jakaś
skarga czy wniosek i stwierdzono, że Komisja może przyjąć protokół drogą mejlową i tak też się stało.
Radna pytała Radnego W. Majewskiego, czy gdyby doszło do głosowania protokołu podczas
posiedzenia Komisji to miałby Pan czas i ochotę redakcyjnie zmieniać ten protokół. Nie wiadomo
jakiego rodzaju jest to kwestia, ambicjonalna czy jakaś inna? Radna podkreśliła, że Radny
W. Majewski dopuszcza się pewnych naruszeń. Radna nawiązała do treści pisma p. K. Ślęzak
odczytanego podczas sesji, gdzie jest odniesienie do naruszenie wizerunku i dobrego imienia.
Zdaniem Radnej doszło tutaj do złamania tych zasad. Radna odczytała treść swojego mejla:
„W związku z uwagami p. Majewskiego do protokołu z dnia 7 lutego proszę wszystkich o zajęcie
stanowiska. Proponuję, co następuję (2 możliwości):
1. Spotykamy się w ramach posiedzenia Komisji i głosujemy raz jeszcze nad protokołem, dając sobie
szansę na ewentualną wymianę stanowisk,
2. Utrzymujemy w mocy wcześniejsze głosowanie mejlowo. Przypominam, że 3 członków Komisji
przyjęło pierwszą wersję protokołu bez uwag.
Proszę wszystkich o odpowiedź jednym mejlem zbiorczym do wszystkich członków Komisji”.
Cała korespondencja była wysyłana do wiadomości Biura Rady. Zdaniem Radnej I. Koźlickiej
niezrozumiały jest zarzut odnośnie braku jawności w przepływie tej korespondencji.
Następnie Radna I. Koźlicka zacytowała odpowiedź Radnego W. Majewskiego: „Na wstępie muszę
stwierdzić, że jestem zdruzgotany poziomem jaki Państwo zaprezentowaliście podczas
przedmiotowego głosowania, poziom szkoły podstawowej to dużo, bliżej piaskownicy. Proszę się nie
obrażać, chyba że idziecie Państwo w stronę metod pisiorsko – białoruskich. Jest to trudne, ale
postaram się w tym przypadku zrozumieć. Jako Radny brałem udział w głosowaniu ok. 200
protokołów i nie zdarzyło się, aby któryś z Radnych nie przyjął jego własnych uzupełnień poprawek
do protokołu. W sytuacji, gdy chciał się odnieść do cudzych słów konsultował to z innym Radnym.
Trudno jest mi polemizować z faktem, że Państwo wcześniej przegłosowaliście protokół, gdyż Pani
Przewodnicząca I. Koźlicka utajniła głosowanie i nie mogłem wcześniej odnieść się do tego
głosowania. Co pomimo mojej prośby nadal jest czynione i nie znam głosowania wszystkich
członków Komisji. Jestem dość mocno skonfundowany, gdyż to ja osobiście taką formę głosowania
zaproponowałem. W związku z tym nie przyjmuję protokołu”. Zdaniem Radnej I. Koźlickiej
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ta wypowiedź jest tak żenująca, że aż trudno się do tego odnieść. Zawsze drzwi Biura Rady są otwarte
i zawsze można zajrzeć do korespondencji. Radna stwierdziła, że odbiera te ataki personalnie
i osobiście oraz, że nie pozwoli na naruszenie swojego osobistego wizerunku. Nie będzie zgody na
komunikowanie się poniżej pewnego poziomu. Zdaniem Radnej I. Koźlickiej żenującym jest fakt,
że sprawy dotyczące stricte pracy Komisji są wynoszone na forum sesji Rady Gminy.
Radny W. Majewski stwierdził, że mejle są rejestrowane na serwerze gminnym i wobec tego można
sprawdzić jak przebiegało głosowanie. Do dnia wysłania mejla z prośbą o rozpatrzenie uwag nie
otrzymał żadnej wiadomości. Radny zaznaczył, że konsultował się z Biurem Rady i tam także nie było
takiej informacji. Protokół nie był głosowany na posiedzeniu Komisji, ponieważ Przewodnicząca
I. Koźlicka o tym po prostu zapominała. To Radny W. Majewski podczas spotkania w Biurze Rady
zaproponował głosowanie mejlowe, zwłaszcza że był to protokół, który dotyczył posiedzenia Komisji
już po podjęciu decyzji przez Radę o niezasadności uchwały w sprawie skargi. Radny poinformował,
że w pierwszym mejlu prosił o poprawki, bo nie wiedział, że miało już miejsce głosowanie. Gdyby
wiedział, że było już po głosowaniu, to jest bardzo prawdopodobne, że w ogóle ten temat nie byłby
dalej kontynuowany. Zdaniem Radnego ma on prawo wniesienie swoich uwag i nie jest rolą
Przewodniczącej ocena czy te uwagi są merytorycznie. Według W. Majewskiego inni Radni mogą być
oburzeni, ale gdyby tego nie napisał, to nawet nad tym nikt by się nie zastanawiał, tylko byłby śmiech.
Zdaniem Radnego dla członków Komisji Skarg takie traktowanie innych ludzi jest kwestią normalną.
Radny stwierdził, że nie powinno mu się czynić uwag co do etycznego zachowania, bo nieetyczne
są tajne głosowania. Sprawy te są do sprawdzenia na serwerze gminnym i można
to zrobić. Radny zaznaczył, że jako jedyny wysyłał informację do wszystkich Radnych, włącznie
z informacją do Biura Rady, ponieważ przystoi tak robić, aby Pani Dorota była zorientowana co się
dzieje w ramach Komisji. Radny stwierdził, że Radni mogą się oburzać, ale powinni się zastanowić
nad własną postawą, w której dalej brną. Radny W. Majewski podkreślił, że odnosi się do
merytorycznych kwestii i nie należy tego traktować osobiści. Taka treść mejla miała wywołać reakcje,
bo być może mejla o innej treści nikt by nie przeczytał.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz stwierdziła, że protokoły z posiedzeń Komisji, ani też
z sali sesyjnej nie są stenogramami. Chodzi o ton w jaki się Pan Radny W. Majewski wypowiada,
a nie chodzi o to, że ma swoje zdanie i że z czymś się nie zgadza. Współpraca powinna mieć miejsce
na pewnym poziomie.
Radny K. Łączkowski skierował prośbę do Radnego W. Majewskiego, aby nie traktował członków
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jak „chłopców do bicia”. To, że jest się Radnym kolejnej kadencji
nie uprawnia Radnego W. Majewskiego do „takiego” traktowania pozostałych członków. Radny
K. Łączkowski stwierdził, że popiera Radną I. Koźlicką, że takie tematy powinny być rozwiązywane
na posiedzeniach Komisji, a nie na sesji i cała Gmina nie powinna słuchać jak Radni nie potrafią
się dogadać.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że nieraz biorą górę w wypowiedziach emocje, które wolelibyśmy,
aby nigdy nie padły, a same te emocje są też pochodną temperamentu ludzi. Radny powołał się na
przykład dyskusji Radnego D. Matysiaka i Wójta Gminy, która była bardziej ostra, ale ostatecznie
potrafili dojść do porozumienia. Te nieporozumienia dotyczą w zasadzie jednej Komisji, ale być może
dlatego, iż jest to Komisja nowa i nie ma dla niej wzorców postępowań. A materia, którą zajmuje
się Komisja jest dość gorąca. Radny M. Przybylski stwierdził, że w Komisjach, w których on jest
członkiem nie ma takich problemów jak w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Każdy członek
Komisji ma prawo formułować swoje wypowiedzi i je doprecyzowywać, choćby z tego powodu,
że protokoły nie są to stenogramy, tylko są to streszczenia czy skrócone zapisy z wypowiedzi
Radnych. Na posiedzeniach Komisji często obowiązuje dość swobodny styl wypowiedzi co do formy
i co do meritum. Zdaniem M. Przybylskiego warto byłoby to wziąć pod uwagę i pozwalać
doprecyzowywać wypowiedzi. Radny zaznaczył, że od 5 lat jest Radnym i jeszcze się nie zdarzyło,
aby ktokolwiek zakwestionował poprawkę do jego własnej wypowiedzi. Radny zaapelował, aby nie
przyjmować protokołów z posiedzeń Komisji drogą mejlową tylko zatwierdzać je na kolejnym
posiedzeniu, ponieważ nie jest to aż tak pilna sprawa, aby nie mogła trochę poczekać. Zatwierdzanie
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mejlowe miało miejsce w poprzedniej kadencji Rady Gminy, ale to były wyjątkowe sytuacje.
Zatwierdzanie protokołów podczas posiedzeń pozwoli uniknąć wielu nieporozumień, np. każdy Radny
mógłby sprawdzić, czy jego poprawki zostały uwzględnione.
Radny W. Majewski stwierdził, że jeżeli chodzi o etykę to Państwo Radni z Komisji pokazali swoją
etykę nie zatwierdzając zgłoszonych przez niego poprawek. Zdenerwowanie Radnego wynikało
z podejścia członków Komisji podczas głosowania. Nie byłoby tej dyskusji, gdyby Przewodnicząca
Komisji I. Koźlicka odniosła się do ostatniego mejla, a do dzisiaj nie ma żadnej odpowiedzi.
Radna I. Koźlicka pytała czego jeszcze nie wie Radny W. Majewski.
Radny W. Majewski zaznaczył, że na posiedzeniu Komisji nagle zaczyna mówić jednocześnie pięć
osób. Radny zaapelował do Przewodniczącej Rady Gminy o przeprowadzenie szkolenia dla Radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz złożyła wniosek o zakończenie dyskusji i zapowiedziała,
że w dalszej części dyskusji w tym temacie będą mogły zabrać głos tylko i wyłącznie osoby, które
do tej pory zgłosiły chęć zabrania głosu, a więc Radni I. Koźlicka, T. Sztolcman i M. Bajer.
Radny W. Majewski stwierdził, że czytał wiele protokołów i często protokolanci są w bardzo trudnej
sytuacji i były uzgodnienia, że nie muszą być zapisywane sformułowania „słowo w słowo” tylko
najistotniejsze kwestie. Trudno, aby protokolant coś dokładnie zapisał kiedy podczas posiedzenia
Komisji nagle zaczynają mówić jednocześnie trzy czy cztery osoby. Przewodnicząca Rady Gminy
często bywała na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa podczas poprzedniej kadencji i jeżeli były
wolne głosy to była dyskusja, a w trakcie kolejnych punktów harmonogramu nie było wolnych głosów
i nie było „bazaru”. Do dzisiaj najstarszy Radny na tej sali zawsze podnosi grzecznie paluszek jak
chce zabrać głos. Taki porządek dla protokolantów, aby mogli pisać protokoły jest bardzo ważny.
Według W. Majewskiego gdy podczas posiedzenia panuje porządek to nie ma problemu gdy należy
odnosić się do protokołu. Radny podkreślił, że w tej sprawie nie chodzi o kwestie personalne tylko
o sprawy techniczne. Radni powinni się zachowywać w sposób etyczny.
Radny M. Bajer zaznaczył, że protokół z Komisji odzwierciedla główną myśl, którą się
wypowiedziało podczas posiedzenia. Radny odniósł się do przykładu protokołów z posiedzeń rady
pedagogicznej w szkole. Jeżeli większość świadków uznaje, że dana wypowiedź padła i ona jest
przegłosowana, to tak jest w protokole i koniec. A sam sposób głosowania nie ma tutaj znaczenia,
a Przewodniczący może zarządzić głosowanie niejawne. W takcie formułowania wypowiedzi należy
być ostrożnym, ponieważ wypowiedzi podczas posiedzeń Komisji są protokołowane, a na sesji
dodatkowo wypowiedzi są rejestrowane elektronicznie.
Radna I. Koźlicka stwierdziła, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji to nowa Komisja, która składa
się z czterech członków i być może mogłaby liczyć na więcej życzliwości, ale spotyka się z atakami
i potrzebą konfliktowania. To wygląda jakby Radny W. Majewski ciągle prowokował takie sytuacje,
to tak jakby za spokojnie było na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji. Radna zaznaczyła,
że pojawiła się propozycja spotkania i pytała dlaczego Radny W. Majewski z niej nie skorzystał.
Odnosi się wrażenie, że dlatego Pan nie skorzystał z tego wariantu, aby teraz mógł Pan przyjść
na sesję i publicznie się użalać i być może w ten sposób zaistnieć. Zdaniem Radnej o taki poziom
relacje nie chodzi. W tej Komisji wszyscy są życzliwie nastawieni i jak można mówić o „bazarze”,
skoro spotykają się cztery osoby. Wydaje się, że jak brakuje argumentów merytorycznych to trzeba
szukać przekłamań, wybiegów, epitetów, itd. Z takich działań wyłania się żenujący poziom.
Radny T. Sztolcman pytał Radnego W. Majewskiego czy naprawdę w tym stylu chce rozmawiać
podczas sesji. Radny T. Sztolcman zacytował słowa W. Majewskiego „(…) Jestem zdruzgotany
poziomem jaki Państwo zaprezentowaliście podczas przedmiotowego posiedzenia; poziom szkoły
podstawowej to dużo, bliżej piaskownicy (…)” i ponownie zapytał, czy w takim stylu mają przebiegać
rozmowy pomiędzy Radnymi.
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Radny W. Majewski stwierdził, że nie zna powodów dlaczego Przewodnicząca I. Koźlicka odbiera
całą sprawę personalnie. Poziom dyskusji czy nerwowość udzielają się Radnej I. Koźlickiej, ponieważ
według Radnego W. Majewskiego podczas posiedzenia Komisji on zadawał pytania merytoryczne,
na które Przewodnicząca I. Koźlicka nie potrafiła odpowiedzieć i nawet zdarzało się, że
zdenerwowana wychodziła z posiedzenia Komisji i zarządzane były przerwy. Według Radnego
W. Majewskiego gdyby użył w mejlu sformułowania „ (…) że jest mu przykro” to w ogóle nie byłoby
dyskusji na ten temat. Celem było przede wszystkim zwrócenie uwagi na sposób procedowania
na Komisji, a nie wprowadzanie nerwowej atmosfery. Zdaniem Radnego podkreśla on kwestie
techniczne, które powinny mieć miejsce podczas posiedzeń Komisji typu zgłoszenie, odpowiedź,
wnioski formalne, itd.
Radny Z. Hącia domagał się udzielenia mu głosu, ale Przewodnicząca Rady stwierdziła, że temat
wywołany przez Radnego W. Majewskiego został zakończony, a w kolejce do zabrania głosu
oczekuje p. Anna Ohirko.
Pani Anna Ohirko – Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie
wyraziła podziękowanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych za zaangażowanie
i podjęty trud oraz czas w pomoc udzieloną Szkole Podstawowej nr 1. Pani A. Ohirko stwierdziła,
że bardzo ważne jest to, aby Radny był obecny w terenie i dlatego dodatkowo wyraziła podziękowania
za osobistą wizytę w szkole członków ww. Komisji. Ponadto, A. Ohirko poruszyła kwestię Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu, Filia w Suchym Lesie. Dla poradni pomieszczeń użycza
Szkoła Podstawowa nr 1, pomieszczenia te są położone w przyziemiu i posiadają niewystarczającą
wysokość, brak jest odpowiedniej wentylacji oraz po zalaniu występuje pleśń i zagrzybienie. W takich
trudnych warunkach przyjmowani są mali pacjenci z terenu gminy Suchy Las i częściowo z terenu
gminy Rokietnica. Ten problem jest znany od dłuższego czasu, nawet dnia 11.10.2016 r. Głos
Wielkopolski opisywał problem tej poradni i od tego czasu nic się nie zmieniło. Służby takie jak
Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy i nadzór budowlany stwierdziły, że pomieszczenia poradni
nie spełniają podstawowych wymogów. Schody w tym pomieszczeniu są wąskie i bardzo strome,
a przychodzą w to miejsce dzieci niepełnosprawne i dodatkowo dobiega hałas ze szkoły, który
niejednokrotnie utrudnia prawidłowe przeprowadzenie wywiadu i badań. Pani A. Ohirko zwróciła
się do Radnego Powiatu Poznańskiego J. Świerkowskiego, aby cokolwiek zadziałał w tej sprawie.
Radny J. Świerkowski stwierdził, że on dotychczas był przekonany, że tej filii przychodni w Suchym
Lesie już nie ma. Radny zadeklarował, że sprawdzi ww. kwestię w Starostwie Powiatowym, ponieważ
wie, że warunki dla tej poradni były złe i był pomysł przeniesienia tej poradni do Rokietnicy w lepsze
warunki.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że istotny dla rodziców kłopot pojawia się, gdy dziecko cierpi na 2 lub 3
wady, to wtedy wzrok dziecko musi badać w Luboniu, inne schorzenia są badane w Buku, a jeszcze
inne w Murowanej Goślinie. Taka sytuacja właśnie obecnie występuje. Zdaniem Radnego Z. Hąci
Powiat Poznański jest właścicielem budynku dużej przychodni przy ul. Słowackiego w Poznaniu i tam
mogłoby się znaleźć miejsce dla poradni psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, tak aby
mieszkańcy powiatu wszystkie badania mogli załatwić w jednym miejscu. Ponadto Radny Z. Hącia
stwierdził, że wystarczy, aby protokół z posiedzenia Komisji był zatwierdzany na kolejnym
posiedzeniu i wówczas nie będzie kłopotów.
Ad. 28.
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zamknęła VI sesję Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 19:40.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las:
Anna Ankiewicz
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