Protokół z VII sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
25 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 16:30
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna
Porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr V/19 z dnia 21 lutego 2019 r.
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 przystąpienia Gminy Suchy Las do programu „Ogólnopolska
Karta Seniora – edycja Gmina Suchy Las”.
Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie sesji.

Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz otworzyła VII sesję Rady Gminy Suchy Las
VIII kadencji w dniu 25 kwietnia 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 rozpoczęcia sesji obecnych było 14 Radnych (Nieobecny był Radny Z. Hącia).
Przewodnicząca A. Ankiewicz przywitała obecnych podczas sesji nowo wybranych Sołtysów
i Przewodniczących Osiedli – Sołtys Złotkowa Sylwię Sawińską, Sołtys Chludowa H. Gramsch,
Przewodniczącą Zarządu Osiedla Suchy Las Sylwię Szenk, Przewodniczącego Osiedla Biedrusko
Radosława Banaszaka oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzybowego Jarosława Dutkiewicza,
który jednak nie był obecny podczas sesji. Przewodnicząca A. Ankiewicz wyraziła nadzieję
na owocną współpracę z nowo wybranymi członkami organów jednostek pomocniczych.
Przewodnicząca A. Ankiewicz zapytała o ewentualne uwagi do porządku obrad.
Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do porządku sesji.
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Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr V/19 z dnia 21 lutego 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 V/19 z dnia 21 lutego 2019 r.
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 – 0.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
O godz. 16:45 na sesję przybył Radny Z. Hącia.
Ad. 4.
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 jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części zadań
dofinansowanych ze środków UE oraz do uchwały budżetowej. Autopoprawka dotyczyła zadania
inwestycyjnego „Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno – kulturalne”
i obejmowała zmniejszenie środków na to zadanie o 200 000 zł, co zostało potwierdzone kalkulacjami
z Referatu Budowlano – Inwestycyjnego, a środki te zostaną przeznaczone na Program „Odnawialne
Źródła Energii”. Trzy dni temu zapadła decyzja, że na ten program zostały przyznane środki. Ten
program wspólnie realizują 3 gminy, tj. Suchy Las jako lider projektu oraz Rokietnica i Puszczykowo.
Wymagany wkład własny gminy przy tym projekcie to 15%, w przypadku Gminy Suchy Las jest to
370 000 zł. Gmina ma tylko 2 tygodnie na odpowiedź czy środki będą wykorzystywane i stąd
konieczna była autopoprawka oraz wprowadzenie zadania do budżetu. Z uwagi na to, że zadanie
„Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno – kulturalne” znajduje się w
budżecie oraz w WPF, to dlatego wniosek o umniejszenie wydatków w kwocie 200 000 zł.
Radny M. Przybylski pytał, czy ww. poprawka zgłoszona przez Skarbnik Gminy dotyczy również
zdjęcia 200 000 zł z limitu na 2019 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zdjęcie dotyczy całości nakładów na to zadanie, w tym limitu
wydatków na rok 2019 w kwocie 200 000 zł i limitu zobowiązań również na 200 000 zł. Skarbnik
Gminy stwierdziła, że w załączniku są tylko te przedsięwzięcia, które uległy zmianie. Decyzja
o zgłoszeniu tej autopoprawki zapadła na pół godziny przed sesją i dlatego nie mam jej w formie
dokumentu dla Radnych.
Radny Z. Hącia pytał dlaczego zdejmowane są środki z zadania dotyczącego tzw. Starego Baru
w Chludowie? Radny dopytywał czy ma to na celu, aby ta inwestycja nie zakończyła się w 2019 r.,
ponieważ zgodnie z harmonogramem inwestycja ma być zakończona do końca br. i zabezpieczone
na nią środki nie powinni być zmieniane?
Skarbnik Gminy poinformowała, że inwestycja „Adaptacja historycznego budynku w Chludowie
na cele społeczno – kulturalne” to zadanie dofinansowywane ze środków z UE, a więc nie ma
możliwości, aby nie została zrealizowana w terminie, ponieważ spowodowałoby to utratę
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dofinansowania. Następnie, Skarbnik Gminy odczytała uzasadnienie A. Szczęsnej – Kierownik
Referatu Budowlano – Inwestycyjnego w sprawie umniejszenia kwoty 200 000 zł z ww. zadania
na 2019 r. zawierające argumentację potwierdzającą możliwości takiej obniżki środków finansowych:
„Po weryfikacji kosztorysów na roboty dodatkowe oraz zabezpieczeniu środków na koszty wykonania
przyłącza kanalizacji deszczowej oraz systemu SAP oraz środków na wyposażenie 500 000 zł istnieje
możliwość zwolnienia kwoty 200 000 zł”. Skarbnik podkreśliła, że umowa z wykonawcą
jest podpisana na niższą kwotę niż kwota zabezpieczona w budżecie. W związku z tym, finansowanie
całej umowy, robót dodatkowych oraz wyposażenia na lata 2019 – 2020 będzie zabezpieczone.
Radny T. Sztolcman zapytał o kwestię umieszczenia zadania związanego z odnawialnym źródłami
energii w WPF.
Skarbnik Gminy poinformowała, że według aktualnych informacji zadanie dotyczące źródeł energii
ma być realizowane w 2019 r. i dlatego obecnie wprowadzane jest ono tylko do budżetu w celu
zabezpieczenie wkładu własnego na poziomie 15% całego projektu. Po zawarciu umowy
o dofinansowanie, to całość umowy zostanie wpisana do budżetu. Jeżeli zadanie zostanie zrealizowane
w 2019 r. to nie musi się ono znaleźć w WPF.
Radny Z. Hącia stwierdził, że inwestycja w Chludowie jest bardzo ważna także dla okolicznych
miejscowości i nie powinno na nią zabraknąć środków. Radny zaproponował, że skoro środki zabiera
się z tego zadania, to można byłoby również umniejszyć pewne środki z zadania dotyczącego parku
rozrywki w Suchym Lesie.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz stwierdziła, że wydatki na Stary Bar w Chludowie
to 10 850 000 zł i jeżeli nastąpi zmniejszenie środków o 200 000 zł, to nie wpłynie to na realizację
zadania. Umniejszenie środków dotyczy tylko limitu na 2019 r. Przewodnicząca stwierdziła,
że obserwując postęp prac w Chludowie trudno jest sobie wyobrazić, że prace zostaną zakończone
do końca 2019 r.
Radny M. Bajer pytał Skarbnik Gminy o zadanie dotyczące odnawialny źródeł energii, jakie są plany
jego realizacji.
Wójt G. Wojtera poinformował, że ww. kwota 200 000 zł, która obejmuje korektę w uchwale
budżetowej została zgłoszona przez Kierownik Referatu Budowlano – Inwestycyjnego już wcześniej.
Przygotowując na 23 maja br. dużą zmianę uchwały budżetowej i tak ujęta by została korekta kwoty
na poziomie 200 000 zł. Jednak 25 kwietnia br., na pół godziny przed sesją wpłynęła informacja
o konieczności zabezpieczenia tych środków w budżecie. Wójt zaznaczył, że ten sam problem mają
gminy Rokietnica i Puszczykowo, ponieważ te gminy także będą musiały przygotować swoje budżety
do kolejnych etapów w procedurze aplikacyjnej. Korekta o kwotę 200 000 zł w żaden sposób
nie narusza umowy zawartej przez Gminę z wykonawcą. Ta umowa jest niezagrożona i jest w dalszym
ciągu realizowana.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że kwestia odnawialnych źródeł energii jest realizowana
w ramach wspólnego projektu 3 gminy, tj. Suchy Las, Rokietnica i Puszczykowo. Liderem projektu
jest Suchy Las. Projekt był przygotowywany ok. 2 lata temu. Pierwotnie Gmina nie otrzymała
środków, ale po interwencjach Gmina otrzymała informację, że środki zostały zabezpieczone. Łączna
wartość projektu wynosi ok. 8 000 000 zł. Ten projekt będzie wymagał tzw. wspólnego zamówienia,
czyli gminy będą musiały zorganizować wspólny przetarg unijny, zabezpieczyć środki budżetowe
i realizować OZE, czyli instalacje fotowoltaiczne u mieszkańców, którzy zadeklarowali udział
w projekcie.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia autopoprawki do WPF
ws. korekty środków w wysokości 200 000 zł.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.

-3-

Za – 13: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Majewski
W., Pągowska J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się –2: Hącia Z., Prycińska W.
Autopoprawka została przyjęta.
Radna W. Prycińska zgłosiła pomyłkę podczas głosowania. Stwierdziła, że chciała głosować „za”,
ale omyłkowo zaznaczyła opcję „wstrzymanie od głosu”.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.
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 VII/100/19.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę dotyczącą umieszczenia w budżecie zadania inwestycyjnego
pn. „Odnawialne źródła energii” w kwocie 370 000 zł, zmniejszenie kwoty – 200 000 zł na zadanie
„Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno – kulturalne” oraz umniejszenie
z wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników kwoty 170 000 zł. Tym samym poziom
wydatków budżetowych pozostaje na niezmienionym poziomie. Zwiększeniu ulegają nakłady
na wydatki majątkowe o 170 000 zł, a wydatki bieżące będą niższe o 170 000 zł.
Przewodnicząca A. Ankiewicz pytała o kwestię umniejszenia środków na wynagrodzenia
pracowników.
Skarbnik Gminy poinformowała, że istnieje możliwość uwolnienia środków z pozycji budżetowej
dotyczącej wynagrodzeń pracowników, ponieważ kilka postępowań rekrutacyjnych na stanowiska
urzędnicze nie zostało rozstrzygniętych, a część osób które wygrały takie postępowania podejmie
prace z opóźnieniem.
Radna J. Radzięda zapytała o autopoprawkę do budżetu ws. wniosku stowarzyszenia Basket Team
Suchy Las dotyczącego organizacji ¼ finału Mistrzostw Polski na kwotę 7 000 zł, który został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz
Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że nie widzi możliwości zmiany budżetu uwzględniającej ww. wniosek
Basket Team. Wójt zaznaczył, iż rozmawiał z zarządem tego stowarzyszenia o ewentualnej zmianie
budżetu w maju br. Zmiana ta miałaby dotyczyć zwiększenia ogólnej puli na pożytek
dla wszystkich stowarzyszeń, a nie tylko dla Basket Team. Wójt podkreślił, że zmiany budżetu
podczas niniejszej sesji wynikają wyłącznie z kwestii związania ofertą w ramach postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań inwestycyjnych oraz ze sprawy pilnego terminu
dotyczącego procedury dla trzech gmin, które realizują projekt o dofinansowanie w ramach OZE.
Wójt zaznaczył, że istnieje możliwości, że na sesji majowej będzie procedowana zmiana puli
w zakresie budżetu na zadania realizowane przez stowarzyszenia.
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Radny M. Przybylski pytał o kwestię uwolnienia środków na wynagrodzenia pracowników
i stwierdził, że skoro miały miejsce nieudane postępowania rekrutacyjne to powinno się raczej
zwiększać fundusz wynagrodzeń, a nie go ograniczać. Na stronie internetowej Gminy są informacje
o kolejnych naborach pracowniczych, które są realizowane i wobec tego zastanawiające jest
ograniczania puli na wynagrodzenia pracowników samorządowych.
Radna J. Radzięda złożyła wniosek o wprowadzenie poprawki do budżetu na kwotę 7 000 zł
dla stowarzyszenia Basket Team w celu organizacji zawodów ¼ finału Mistrzostw Polski. Radna
argumentowała wniosek faktem, że jest to nagła sytuacja, ponieważ nie można było przewidzieć
sukcesu sportowego stowarzyszenia. Wniosek stowarzyszenia został pozytywnie zaopiniowany przez
dwie komisje Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego zaopiniowała wniosek stowarzyszenia Basket Team pozytywnie z zastrzeżeniem,
że poprawka do budżetu w tej sprawie zostanie przygotowana na sesję majową, ponieważ np. Basket
Team może wygrać mistrzostwa i wówczas będzie wnioskował o kolejne środki. Zdaniem
Przewodniczącej A. Ankiewicz w związku z tym, że dopiero jest miesiąc kwiecień, to stowarzyszenie
posiada jeszcze środki finansowe do wykorzystania.
Radny M. Przybylski stwierdził, że nie jest problemem finansowym dla gminnego budżetu wniosek
stowarzyszenia Basket Team na kwotę 7 000 zł, zwłaszcza że młode osoby uprawniające koszykówkę
w ramach tego stowarzyszenia odniosły niemały sukces. Ten wniosek ma wymiar symboliczny,
bo jeśli okaże się, że jednej z najbogatszych gmin w Polsce nie będzie stać na dofinansowanie
organizacji takiego wydarzenia jakim jest ¼ finału Mistrzostw Polski, to będzie to bardzo zły sygnał.
Radny podkreślił, że ten wniosek powinien zostać sfinansowany z rezerwy budżetowej i powinno
się pokazać, że cała Rada Gminy Suchy Las cieszy się z tego sukcesu. Takie działanie może również
zachęcić innych młodych ludzi do działania.
Radny T. Sztolcman zaznaczył, że cieszy się z sukcesu chłopców z Basket Team, jednak podczas
posiedzenia Komisji rozmowy dotyczyły zmiany budżetu gminnego we wrześniu, ponieważ
stowarzyszenie ma swój budżet, z którego może zostać sfinansowana organizacja ww. imprezy. Jeżeli
we wrześniu będzie taka potrzeba, to wówczas dodatkowe środki zostaną przyznane stowarzyszeniu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała kwestię dofinansowania w wysokości 7 000 zł, ale nie podczas
majowej zmiany budżetu.
Radny G. Słowiński podkreślił, że Radna J. Radzięda złożyła oficjalny wniosek i należałoby go
przegłosować. Ponadto Radny stwierdził, że to głosowanie pokaże jak bardzo Radni doceniają sukces
stowarzyszenia Basket Team na skalę Polski.
Radna W. Prycińska stwierdziła, że tutaj nie chodzi o sukces chłopców z Basket Team tylko chodzi
o to, czy Rada Gminy pozwoli na precedens, który spowoduje, że teraz każde stowarzyszenie będzie
wnioskować o nowe, dodatkowe środki i to jest zasadnicza kwestia. Radna złożyła wniosek
o 10 minut przerwy w celu przedyskutowania tej kwestii.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła 5 minut przerwy.
Po przerwie.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zapytała, czy Radna J. Radzięda podtrzymuje swój wniosek?
Radna J. Radzięda podtrzymała swój wniosek.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
informację o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej wniosku stowarzyszenia Basket Team. Podczas
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posiedzenia Komisji stwierdzono, że tego rodzaju zmiana budżetu nie musi być za każdym razem
realizowana na podstawie indywidualnego, pojedynczego wniosku.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Radnej J. Radziędy
o dofinansowanie stowarzyszenia Basket Team kwotą 7 000 zł.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 5: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M., Radzięda J., Słowiński G.,
Przeciw – 10: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Wniosek nie został przyjęty.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. autopoprawki
zgłoszonej przez Skarbnik Gminy ws. dodania zadania inwestycyjnego OZE na kwotę 370 000 zł
i zmniejszenia kwoty 200 000 zł na zadaniu „Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele
społeczno – kulturalne” oraz umniejszenia środków w pozycji dotyczącej wynagrodzeń pracowników
o kwotę 170 000 zł.
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 – 4: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.,
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.
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 – 1: Hącia Z.,
Wstrzymujących się – 3: Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.
Uchwała została podjęta i nosi numer VII/101/19.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suchy Las do programu „Ogólnopolska Karta
Seniora – edycja Gmina Suchy Las”.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała
o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji odnośnie ww. projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Suchy Las do programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina 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 VII/102/19.
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Ad. 7.
Informacje Wójta Gminy.
Zastępca Wójta M. Buliński przekazał informację w następujących kwestiach komunalnych:
•
•
•
•

Trwają prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym,
Trwają naprawy nawierzchni bitumicznych i umacnianie dróg płytami,
W trakcie są prace dotyczące modernizacji gminnych placów zabaw oraz boisk,
Trwa modernizacja ścieżki rowerowej od ul. Meteorytowej do ul. Bogusławskiego z wykorzystanie
technologii stabilizacji gruntu mieszankami mineralnymi, odc. o dł. 760 mb.

Informacje w sprawach inwestycyjnych:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Suchy Las – kończy się budowa ul. Stefańskiego,
Chludowo – modernizacja „Starego Baru”, realizowane są m.in. prace konstrukcyjne stanu
surowego oraz montaż stropów,
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Czereśniowa, Polna, Kwiatowa, Lipowa,
Boczna, kontynuowane są prace w ulicach Kwiatowej, Polnej, Czereśniowej, Bocznej;
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana azbestowej sieci wodociągowej
– dokończenie ul. Dworcowej,
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej – ulice Promienista, Akacjowa, Jesionowa, Strażacka
oraz wodociągu w ul. Promienistej i Jesionowej,
Golęczewo i Chludowo – budowa węzłów przesiadkowych wraz z ciągami pieszo – rowerowymi,
trwają prace związane z budową ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Golęczewskiej,
Golęczewo – budowa przedszkola w Golęczewie, kontynuowane są prace wewnątrz obiektu,
układane są instalacje, wykonywane izolacje, wylewane posadzki, szpachlowanie, malowanie,
rozpoczęto prace na elewacji budynku,
Golęczewo – modernizacja budynku stacji kolejowej, odtwarzane są ściany konstrukcyjne obiektu
budynku oraz wykonano pokrycia dachowe,
Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej z drogami i infrastrukturą,
Złotniki – Os. Grzybowe – zakończono budowę ul. Kukułcza oraz pl. Sokoła, trwają prace
przygotowawcze do odbioru,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap I, rozpoczynają się prace na nawierzchniach bitumicznych,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap II, kontynuowane są prace w ul. Kalinowej, Prostej,
odc. Działkowej,
Budowa ulic w Złotnikach III, etap I – ul. Kochanowskiego, prace kontynuowane.
Informacje odnośnie przetargów:

•
•
•

•

•
•

Przetarg „Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach”, zmiany budżetu podczas niniejszej sesji
pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy,
Przetarg „Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku”, zmiany budżetu
podczas niniejszej sesji pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy,
„Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Lisiej, Klonowej, Sprzecznej i Zgodnej
oraz ul. Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej” – trwa
ocena ofert,
Przetarg „Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach” – wybrano
najkorzystniejszą ofertę, tj. firma budowlano - remontowo - drogowa D. Białobrzycki z Gniezna
na kwotę 464 386 zł,
Przetarg „Wprowadzenie projektu stałej organizacji na os. Suchy Las – Wschód” – ponowne
ogłoszenie przetargu z otwarciem ofert 13.05.2019 r.,
Przetarg „Budowa ulicy Krętej i Gwiezdnej w Suchym Lesie”, nastąpiło otwarcie ofert i wypłynęły
oferty od 702 000 zł do 986 000 zł,
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•
•

„Budowa chodnika w ul. Krańcowej w Suchym Lesie” – ogłoszenie przetargu, termin otwarcia
10.05.2019 r.
Przetarg „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi węzeł Złotkowo
– ul. Dworcowa w Golęczewie” – trwa badanie po otwarciu ofert.

Wójt G. Wojtera poinformował, że w maju rozpoczynają się prace geologiczne w rejonie drogi S11,
I etap w ramach dokumentacji STEŚ będzie realizowany na tzw. odcinkach tożsamych, a więc
na tych odcinkach, które są wspólne dla wszystkich trzech wariantów, ponieważ oficjalnie nie
zatwierdzono wyboru korytarza preferowanego. Tych wspólnych odcinków w przypadku gminy
Suchy Las jest 80%. Wójt Gminy zaznaczył, że nastąpiło przekazanie Staroście Poznańskiemu
dokumentacji obwodnicy Biedruska, tj. Studium techniczno – korytarzowego obwodnicy Biedruska.
Starostwo ma dwa tygodnie na zaopiniowanie, ale prawdopodobnie opinia będzie pozytywna.
W kwestii strajku nauczycieli Wójt powiadomił, że zgodnie z przepisami płatnik wynagrodzenia musi
dokonać potrącenia pensji, która płacona jest z góry w przypadku, gdy w sposób świadomy nie jest
realizowany obowiązek pracy. Gmina starała się znaleźć optymalny sposób odnośnie wypłaty
wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy brali udział w strajku. Do dyrektorów szkół skierowano
informację, że każdy nauczyciel będzie miał prawo wystąpić do Wójta Gminy o rozłożenie na raty
potrącenia wynagrodzenia za czas strajku. Cała kwota przeznaczona do potrącenia będzie mogła być
rozłożona do końca roku na raty. Jeżeli chodzi o nauczycieli odchodzących na emeryturę, to ten okres
jest krótszy, tj. do września br. W związku z tym, nastąpi złagodzenie konsekwencji potrącenia
wynagrodzenia z tytułu strajku. Pozostałe formy zwiększenia wynagrodzenia nauczycieli, w tym
sposoby motywowania i wynagradzania będą indywidualnie uzgadnianie z dyrektorami szkół.
Ponadto, Wójt zaznaczył, że Gminy Suchy Las nie dotyczy kwestia tzw. noweli maturalnej.
Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała o następującej korespondencji:
- informacja z Biura Projektu „Zdrowie, człowiek, profilaktyka” z 3.04.2019 r. dotycząca wsparcia
przez samorządy realizacji zadań zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym
i poprawienia sytuacji sanitarno – epidemiologicznych w regionie. „Zdrowie, Człowiek, Profilaktyka
to projekt edukacyjny tworzony we współpracy z ekspertami zajmującymi się szeroko pojętym
zdrowiem publicznym. Nad merytoryczną stroną projektu pracują lekarze, epidemiolodzy,
przedstawiciele WSSE i PSSE oraz eksperci ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Projekt adresowany
jest do jednostek samorządów terytorialnych wszystkich szczebli i służy dzieleniu się dobrymi
praktykami oraz inicjowaniu dyskusji na temat potrzeby realizacji działań profilaktycznych
w środowiskach lokalnych. Głównym obszarem działań jest edukacja w zakresie projektowania
działań, mających na celu zabezpieczenie lokalnej społeczności przed chorobami zakaźnymi, zgodnie
z najnowszymi wytycznymi, będącymi odzwierciedleniem sytuacji epidemiologicznej. Od 2010 roku
spotykamy się z przedstawicielami samorządów z całej Polski, przekazując wiedzę i narzędzia
pomocne w realizacji działań, wymieniamy się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Szczególną
uwagę w naszej działalności przykładamy do programów profilaktyki szczepionkowej. Istnieje
bowiem szereg chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, także w populacji osób
dorosłych, szczególnie narażonych na zakażenia bakteriami otoczkowymi. Zachęcamy Państwa
do zwrócenia szczególnej uwagi na trzy grupy wiekowe, wobec których podjęte przez samorządy
działania przyniosły oczekiwane efekty (…). W ostatnim roku, decydenci na poziomie lokalnym
zdecydowali się realizować programy szczepień przeciwko: meningokokom, pneumokokom oraz
kleszczowemu zapaleniu mózgu. Wspomniane działania były dedykowane dzieciom oraz dorosłym,
w przypadku szczepień przeciwko pneumokokom osobom po 65 r.ż., z chorobami współistniejącymi,
osobom szczególnie narażonym na zachorowania (…)”.
- zawiadomienie z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wszczęcia postępowania
odnośnie uchwały nr VI/83/19 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2019 – 2029
z powodu naruszenia prawa (…). Termin posiedzenia Kolegium Izby wyznaczono na dzień
8.05.2019 r.
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- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z 10.04.2019 r. stwierdzające, że uchwała nr V/69/19
Rady Gminy Suchy Las z 21.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Suchy Las na 2019 r. została podjęta z naruszeniem przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu
do uchwały. Uznaje się, że naruszenia prawa mają charakter nieistotny. W pozostałym zakresie
objętym wskazaniem umarza się postępowanie nadzorcze.
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. uchwały nr VI/81/19 Rady Gminy Suchy Las
z 28.03.2019 r. w sprawie opłaty reklamowej dotyczące naruszenia przepisów art. 17a ust. 1 ustawy
z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Termin posiedzenia Kolegium Izby
wyznaczono na dzień 24.04.2019 r.
- odpowiedź Gminy Suchy Las do Zastępcy Prezesa RIO w Poznaniu z dnia 10.04.2019 r.
ws. uchwały reklamowej. „W odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia br. informuję, że Rada Gminy
Suchy Las podjęła w dniu 18 października 2018 r. uchwałę nr XLIX/571/18 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. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 października 2018 r. pod pozycją nr 8397. Uchwała wraz
z załącznikami i uzasadnieniem została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu
28 października 2018 r., z prośbą o ocenę zgodności z prawem. Pismem z dnia 4 grudnia 2018 r.
Wojewoda Wielkopolski wezwał Wójta do przesłania dokumentów potwierdzających wykonanie
czynności, o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokumenty zostały przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu
w dniu 10 grudnia 2018 r. Pismem z dnia 8 stycznia br. Wojewoda Wielkopolski poinformował
o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego w przedmiocie powyższej uchwały, wzywając
jednocześnie do uzupełnienia przesłanej wcześniej dokumentacji planistycznej. Dokumentacja została
przekazana do Wojewody. Do dziś nie wpłynęła dalsza korespondencja w przedmiotowej sprawie”.
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16.04.2019 r. ws. wyrażenia opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia
z objaśnieniami. „Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony
zarządzeniem Nr 5/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca
2019 r. w osobach: Przewodniczący: M. Suchanek, Członkowie: Karol Chyra, Aldona Pruska
działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy Suchy Las sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami opinię
pozytywną z uwagami zawartymi w pkt II.6 i III (…)”. Uzasadnienie liczy 5 stron, do zapoznania
się w Biurze Rady.
Informacje przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Wiceprzewodniczący Rady R. Banaszak poinformował, że nie odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski. Na dzień 26.04.2019 r. planowane było spotkanie komisji
ds. powiatów, ale zostało odwołane.
Radny K. Łączkowski także przekazał informację, że nie uczestniczył w spotkaniu w ramach
Stowarzyszenia z przyczyn technicznych, ponieważ zbyt późno wpłynęło zaproszenie do Urzędu
Gminy. Jednocześnie Radny poinformował, że został wybrany do Komisji ds. społecznych, oświaty
i kultury.
Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak poinformował, że Komisja Rewizyjna w miesiącu
kwietniu br. nie obradowała.
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Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I. Koźlicka poinformowała, że ww. Komisja
także nie obradowała w kwietniu br.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
informację, że Komisja w kwietniu br. odbyła dwa posiedzenia. Na pierwszym spotkaniu obecny był
A. Ogórkiewicz – Dyrektor CKiBP, który przedstawił zasady funkcjonowania na podstawie ustawy
o instytucjach kultury. Omówione zostało wykonanie budżetu CKiBP za 2018 r., budżet na 2019 r.
oraz plany CKiBP na rok 2019. Drugie posiedzenie Komisji dotyczyło opiniowania projektów uchwał
na sesje w dniu 25 kwietnia br.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że w miesiącu kwietniu Komisja spotkała się 1 raz. Celem spotkania było opiniowanie projektów
uchwał na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer stwierdził, że posiedzenie Komisji odbyło się 17 kwietnia br. i przede wszystkim dotyczyło
ono konkursu „Bezpieczna Gmina”, który jest adresowany dla dzieci. Organizatorami konkursu
są Urząd Gminy, Policja i Straż Gminna.
Ad. 8.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacja Radnego W. Majewskiego z dnia 16.04.2019 r. w sprawie zadania budżetowego
BI/2016/0025 Złotniki – Wieś: sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkość.
„Szanowny Panie Wójcie, w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi z dnia 31.01.2019 r., dotyczącej
budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych w Złotnikach przy ul. Słonecznej, przedstawia Pan swój
odosobniony punkt widzenia. Wspominanie o lokalizacji rzeczonego przejścia przy przedszkolu, było
tylko i wyłącznie przedstawieniem konkretnej lokalizacji, nie mającej w tym czasie żadnego
odniesienia do funkcjonowania w tym miejscu przedszkola. Jest to zadanie z budżetu 2016, czyli jest
to kolejny przykład na niezrealizowaną inwestycję przez Pana w terminie. Niezrealizowanie
wykonanego projektu, dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, jest także kolejną Pana
niegospodarnością. Zostały wydatkowane środki z budżetu gminy na projekt, mieszkańcy ponieśli
wydatek, który powinien skutkować poprawą ich komfortu życia i bezpieczeństwa. Także kolejny raz
nie dotrzymał Pan słowa, pisząc że po spotkaniu zespołu ds. bezpieczeństwa w dniu 7 marca br.
zostanie omówiony powyższy temat i zostanie mi udzielona informacja odrębnym pismem. Wobec
powyższego, bardzo proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i udzielenie odpowiedzi
w formie pisemnej. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia
11 stycznia 2018 roku jest Pan zobligowany do udzielania odpowiedzi w ciągu 14 dni”.
Interpelacja Radnego W. Majewskiego z dnia 16.04.2019 r. dotycząca zadania: Adaptacja budynku
na potrzeby mieszkańców w Złotnikach Wsi.
„Szanowny Panie Wójcie, w nawiązaniu o udzielonej odpowiedzi, dotyczącej adaptacji budynku
dawnej filii przedszkola w Złotnikach przy ul. Słonecznej 22 na potrzeby sołectwa Złotnik Wsi,
kolejny raz niestety, przedstawia Pan swój negatywny stosunek do podejmowanych decyzji
na zebraniach mieszkańców w jednostkach pomocniczych. Mimo, że na rzeczonym Zebraniu
Wiejskim Sołectwa Złotnik Wieś, obiecał Pan realizację podjętej jednogłośnie decyzji o adaptacji
budynku na potrzeby mieszkańców (świetlica, dzienny dom opieki dla seniora), nic Pan nie zrobił
w kierunku jej realizacji. Za zabezpieczenie środków w budżecie gminy na powyższy cel
odpowiedzialny jest Wójt, który wcześniej zaakceptował ten wariant rozwiązania. Sołectwo Złotniki
Wieś jest obecnie najmniej liczną jednostką pomocniczą w Gminie Suchy Las, dlatego jest dla mnie
rzeczą niezrozumiałą lokowanie kolejnych mieszkań socjalnych w tej jednostce! Czy Złotniki Wieś
wg Pana mają zostać kolonią socjalną? Nie przypominam także sobie, aby w budżecie na rok 2019
ujął Pan środki na adaptację przedmiotowego budynku na mieszkania socjalne. Skąd więc takie
decyzje i prowadzenie analiz w tym kierunku? Kolejny raz zwracam się o uszanowanie woli
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mieszkańców, chyba że Pana poparcie dla tego wyboru, było zwykłą kiełbasą wyborczą. Wobec
powyższego, bardzo proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i udzielenie odpowiedzi
w formie pisemnej. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia
11 stycznia 2018 roku jest Pan zobligowany do udzielania odpowiedzi w ciągu 14 dni”.
Interpelacja Radnego W. Majewskiego z dnia 16.04.2019 r. dotycząca stanu realizacji zadań
budżetowych w dziale 750 - Administracja publiczna.
„Szanowny Panie Wójcie, w nawiązaniu o udzielonej odpowiedzi, dotyczącej: Stanu realizacji zadań
budżetowych w dziale 750 - Administracja publiczna z dnia 27 marca 2018 roku, gdzie informuje Pan,
że środki budżetowe w pełni zabezpieczają i stwarzają możliwość podwyższenia płac pracownikom
Urzędu Gminy Suchy Las, co miało nastąpić na przełomie II i III kwartału minionego roku! O czym
pisze Pan w załączonej kopii odpowiedzi na moją interpelację z dnia 21.03.2018 r. Proszę
o informację dotyczącą Pana zobowiązania w tym temacie. Wobec powyższego, bardzo proszę
o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 11 stycznia 2018 r.,
jest Pan zobligowany do udzielania odpowiedzi w ciągu 14 dni”.
Interpelacja Radnego W. Majewskiego z dnia 16.04.2019 r. dotycząca wykazu niezrealizowanych
zadań z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018.
„Szanowny Panie Wójcie, w nawiązaniu do złożonej w 16 stycznia br. interpelacji dotyczącej
przedstawienia przez Pana: wykazu niezrealizowanych zadań z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018
oraz tzw. niewygasów z budżetów 2016 i 2017 roku, w piśmie z dnia 6 lutego br. odniósł się Pan tylko
do drugiej części interpelacji. W odniesieniu do: wykazu niezrealizowanych zadań z budżetu Gminy
Suchy Las na rok 2018, poinformował że: Wykonanie zadań za rok 2018 jest w opracowaniu. Panie
Wójcie, w odniesieniu do ustawy o samorządzie gminnym z dnia 11 stycznia 2018 roku, Wójt jest
zobligowany do udzielania odpowiedzi na interpelację w ciągu 14 dni. Na przedmiotową interpelację,
nie odpowiedział Pan w przeciągu 3 miesięcy. Jest to kolejny przykład na niedotrzymywanie
terminów, obietnic i obowiązków przez Pan oraz ignorowanie Radnych Gminy Suchy Las, a w skutek
tego, także jej mieszkańców. W załączeniu dla potwierdzenia Pana braku odpowiedzi na złożoną
interpelację, kopia pisma przesłanego do mnie w dniu 6 lutego 2019 roku. W związku z powyższym,
proszę o ustosunkowanie się do niniejszej interpelacji udzielając pisemnej odpowiedzi”.
Interpelacja Radnego M. Przybylskiego z dnia 18.04.2019 r.
„Szanowny Panie Wójcie, podczas Zebrania Wiejskiego w Złotkowie w dniu 10 kwietnia 2019 r.
poinformował Pan mieszkańców o planowanych zmianach komunikacyjnych w zakresie zamknięcia
wyjazdu z ulicy Lipowej w ulicę Obornicką oraz wyprowadzeniem ruchu ulicą Cedrową, która byłaby
przedłużona do wysokości ulicy Północnej. Informacja ta wywołała spore zainteresowanie
mieszkańców, dlatego bardzo proszę o przekazanie wszelkich możliwych informacji dotyczących tej
kwestii, w szczególności proszę o:
1) udzielenie informacji, czy zmiana ta będzie uwzględniona w koncepcji organizacji ruchu dla całej
ulicy Obornickiej - od węzła w Złotkowie do wiaduktu Narutowicza,
2) udzielenie odpowiedzi, czy w analizach dotyczących wdrożenia przedmiotowej koncepcji wzięto
pod uwagę fakt przybliżenia nowego skrzyżowania do ul. Pawłowickiej, która stanowić będzie jedyną
drogę wyjazdową z nowego osiedla, którego budowę zakłada niedawno uchwalony mpzp Złotkowo,
rejon ulicy Pawłowickiej – Wschód,
3) udzielenie odpowiedzi, czy w analizach dotyczących tej kwestii wzięto pod uwagę Koncepcję
Ścieżek Rowerowych opracowaną przez Pracownię Projektów Komunikacyjnych i Architektury
Krajobrazu Andrzej Billert dla Gminy Suchy Las z sierpnia 2015 roku,
4) określenie harmonogramu czasowego proponowanych zmian oraz przewidywanych kosztów,
5) udzielenie odpowiedzi, czy przewiduje się konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie,
6) wykreślenie na poniższej mapie poglądowej korytarza dla ulicy, która miałaby stanowić wylot
do ul. Obornickiej na wysokości ul. Północnej”.
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W dalszej kolejności Radna I. Koźlicka przypomniała o ubiegłorocznym spotkaniu z mieszkańcami
osiedla Grzybowego w sprawie wprowadzanych zmian związanych z organizacją ruchu, podczas
którego dokonano pewnych korekt w założeniach zmiany organizacji ruchu. Radna zaznaczyła, że w
ciągu 3 miesięcy te uzgodnione podczas spotkania zmiany miały zostać poddane analizie. Radna
zapytała, czy planowana jest kontynuacja ówczesnego spotkania i wprowadzenie tamtych ustaleń
w życie.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że podczas ww. spotkania zapowiedziano monitorowanie zmian
w zakresie organizacji ruchu. Zostały zlecone badania ruchu ulicznego na os. Grzybowym. Jednak
badania te zostały zakłócone strajkiem nauczycieli, który również miał wpływ na natężenie ruchu,
ponieważ dzieci nie były dowożone przez rodziców do szkół. Badania będą kontynuowane
po zakończeniu strajku. Wójt zapowiedział, że ok. 20 maja planuje otwarte spotkanie z mieszkańcami
w tej kwestii. Warunkiem organizacji spotkania jest posiadanie wyników ww. badań. Pewne
propozycje rozwiązań komunikacyjnych pojawiły się już wówczas po zakończeniu spotkania. Wójt
poinformował, że podczas rozmowy ze Starostą Poznańskim już zasygnalizował, że zostanie złożony
w Starostwie do zaopiniowania projekt organizacji ruchu na os. Grzybowym po zmianach.
Radny M. Przybylski poruszył kwestię finansową dotyczącą strajku nauczycieli w zakresie
ich wynagrodzeń za okres strajkowy. Radny pytał czy tzw. fundusz wynagrodzeń, którym dysponuje
dyrektor szkoły pozostaje w szkole, czy jest zabierany? Czy dyrektorzy szkół będą mogli wykorzystać
te niewykorzystane środki na inne cele, np. zwiększenie funduszu nagrodowego czy motywacyjnego?
Zdaniem Radnego zbliża się okrągła rocznica pierwszych w Polsce wolnych wyborów w dniu
4 czerwca. Nagrody dla nauczycieli wpisywałyby się w to święto.
Wójt G. Wojtera poinformował, że ww. środki pozostają do dyspozycji szkół, jeżeli są ujęte w planie
finansowym. Następnie należy zastanowić się nad wykorzystaniem tych środków zgodnie z prawem
i, aby te środki wiązały się z jakimiś dodatkowym zmotywowaniem i zaangażowaniem. Nasze lokalne
środowisko nauczycielskie akceptuje pogląd, że jak tylko zakończy się strajk będzie można wdrożyć
pewne rozwiązania. Wszyscy mają świadomość, że wracając do szkoły po zakończeniu strajku będą
musieli się mocno zabrać do pracy, aby zniwelować tę lukę edukacyjną i przerwę w pracy. To są
środki finansowe, których dysponentami pozostają dyrektorzy jednostek oświatowych. Jednak Urząd
Gminy przypomina dyrektorom o obowiązujących przepisach w zakresie wynagradzania nauczycieli,
m.in. regulamin wynagradzania, w którym są zapisy odnośnie nagród Wójta Gminy Suchy Las
i Dyrektora Szkoły. Wójt podkreślił, że w przepisach są ściśle określone terminy wypłaty nagród
dla nauczycieli. Wójt stwierdził, że jest możliwość zawierania umów zlecenia pomiędzy dyrektorem
placówki a jego pracownikiem, które mogą de facto nawiązywać do tych potrąceń, które będą
naliczane pracownikom. Zdaniem Wójta istnieją jeszcze inne możliwości w kwestii wynagrodzeń
dla nauczycieli, którzy strajkowali, ale bez opinii prawnej Wójt nie chciał się o nich wypowiadać
publicznie. Według Wójta ważnym jest, aby środowisko samorządowe wspólnie starało
się wyeliminować dolegliwości, które spotkają nauczycieli po zakończeniu strajku.
Radna J. Pągowska pytała Wójta czy podczas spotkania z dyrektorami szkół wyrazili oni chęć
do rekompensaty nauczycielom utraconego wynagrodzenia wynikającego z dni strajkowych?
Wójt Gminy G. Wojtera stwierdził, że jego stanowisko wynika ze spotkania z dyrektorami szkół, które
miało miejsce w dniu 25 kwietnia br. o godz. 10:00.
Radny Z. Hącia skierował do Wójta Gminy pytanie odnośnie obowiązków Straży Gminnej w zakresie
utrzymania porządku. Radny poinformował, że w Chludowie przy ul. Poznańskiej w rowie leży
od miesiąca sterta śmieci, a pod sklepem „Żabka” składowane są odpady w pojemniku na śmieci,
który już od dawna jest przepełniony. Dnia 30 marca br. po drugiej stronie sklepu „Żabka” śmieci
uległy zapaleniu i tylko dzięki interwencji OSP nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru. Zwracanie
uwagi właścicielom sklepu, aby zapanowali nad swoimi odpadami nie przynosi rezultatu. Według
Radnego Straż Gminna przejeżdżająca przez Chludowo powinna zwracać uwagę na takie kwestie
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i podejmować interwencje. Radny podkreślił, że w budynku, w którym znajduje się sklep „Żabka”
również swoją siedzibę ma żłobek, a więc powinno się na tę sprawę szczególnie zwrócić uwagę,
ponieważ naprawdę może dojść do nieszczęścia.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że następnego dnia przekaże powyższą kwestię Komendantowi Straży
Gminnej.
Radna J. Pągowska pytała o koszty zastosowania nowej mieszanki mineralnej wykorzystywanej
przy ścieżce rowerowej od ul. Meteorytowej do ul. Bogusławskiego.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował że przy tej metodzie koszt wynosi 79 zł/ mb. Zakres prac
obejmuje szerokość 2,5 m, a więc koszt należy określić jako 79 zł x 2,5 m, zaś koszt gruzowania
to 30 – 40 zł. Metoda z wykorzystaniem mieszkanki mineralnej jest tańsza od tradycyjnego
umacniania kostką typu poz – bruk czy nawierzchnią bitumiczną. Poza tym stosowanie tej metody
w terenach leśnych czy zielonych nie wpływa radykalnie na wygląd otoczenia, gdyż ta nawierzchnia
jest o zbliżonej barwie do gruntu.
Ad. 9.
Wolne głosy i wnioski.
Sołtys wsi Golęczewo K. Kachel pytała o kwestię odmalowania przejść dla pieszych przy
ul. Dworcowej i ul. Lipowej, które bezpośrednio prowadzą do szkoły.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że w kolejnym dniu poda dokładny termin odmalowania
pasów na ww. przejściach dla pieszych.
Sołtys wsi Zielątkowo R. Roszczyk poinformowała, że upływa druga kadencja pełnienia przez
nią funkcji sołtysa i oświadczyła jednocześnie, że nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję. Sołtys
R. Roszczyk podziękowała Radnym, Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli oraz
pracownikom Urzędu Gminy za współpracę i pomoc.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz pytała o powrót słupków na ścieżkę rowerową
przy ul. Meteorytowej, gdyż ich brak może zachęcać kierowców samochodów do skracania drogi
poprzez ścieżkę rowerową.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że wjazd od ul. Meteorytowej na pierwszym odcinku
ścieżki rowerowej musi pozostać, ponieważ stanowi także dojazd do posesji. Barierka pojawi się dalej
przy tzw. odbiciu w prawo.
Pani Anna Ohirko – Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie
zapytała Radnego Powiatu Poznańskiego J. Świerkowskiego o kwestię Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Luboniu, Filia w Suchym Lesie, która mieści się w pomieszczeniach w Szkole
Podstawowej nr 1.
Radny Powiatu Poznańskiego J. Świerkowski wyjaśnił, że podczas ostatniej sesji Powiatu
Poznańskiego zapytał Wicestarostę T. Łubińskiego o kwestię Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej. Poradnia ta już ok. 4 lata temu miała być przeniesiona do budynku szkoły
w Rokietnicy, którego właścicielem jest Powiat Poznański i w Suchym Lesie miała być zlikwidowana.
Problemem w Rokietnicy jest dojście do Poradni i zapewnienie miejsc parkingowych, ponieważ
Powiat Poznański nie jest właścicielem tego terenu. Odbyły się negocjacje z prywatnym właścicielem
w sprawie nabycia praw do tego terenu, ale zakończyły się one niepowodzeniem. Obecnie Powiat
wystąpił z wnioskiem do sądu o zasiedzenie tego terenu. Po zakończeniu postępowania sądowego
i gdy pojawiają się wszystkie warunki to Poradnia z Suchego Lasu zostanie przeniesiona do
Rokietnicy. Starosta podkreślił, że Powiat nie może inwestować środków finansowych w obiekty,
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które nie stanowią jego własności. Docelowo, prawdopodobnie w ciągu 1 roku Poradnia zostanie
przeniesiona do Rokietnicy.
Pani Anna Ohirko stwierdziła, że pewnie w ciągu roku nie uda się tej kwestii załatwić i jednocześnie
zaapelowała do Wójta Gminy o znalezienie na terenie gminy Suchy Las pomieszczenia, w którym ta
Poradnia mogłaby normalnie funkcjonować i pacjenci mogliby przebywać w godnych warunkach
podczas badań i terapii.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że pomimo iż jest to zadanie Powiatu Poznańskiego, to z Poradni
korzystają dzieci z Suchego Lasu. Remont obecnych pomieszczeń jest bezzasadny, gdyż za wiele
nie będzie można osiągnąć w pomieszczeniach piwnicznych i tym samym standardy i tak nie będą
w spełnione. Wójt podkreślił, że rozmawiał w tej sprawie z Wicestarostą T. Łubińskim. Ponadto,
dopóki nie zakończy się w sądzie sprawa o zasiedzenie, to nie ma możliwości lokalizacji Poradni
w budynku w Rokietnicy, a dokładnego terminu nikt nie zna. Wójt zaznaczył, że nie jest dobrym
rozwiązaniem tej kwestii wskazywanie Lubonia jako miejsca siedziby Poradni, która miałaby być
przeznaczona dla dzieci z Suchego Lasu. Wójt stwierdził, że w toku dotychczasowych rozmów
w sprawie Poradni nikt nie zaproponował, aby na okres 2 – 3 lat do czasu docelowej lokalizacji
zapewnić, np. wynająć tymczasową siedzibę dla Poradni i zapewnić tym samym zdecydowanie lepsze
warunki. Tę kwestię można by załatwić w ramach partnerstwa z Powiatem Poznańskim, bo zadanie
nadal pozostaje zadaniem własnym Powiatu. Wójt podkreślił, że uważa sprawę współpracy
z Powiatem w tej kwestii za otwartą. Rozwiązaniem mogłoby być podzielenie się kosztami najmu
pomieszczeń pół na pół pomiędzy Gminą Suchy Las i Powiatem Poznańskim.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz stwierdziła, że obecnie z dwóch szkół, zwłaszcza
ze Szkoły Podstawowej nr 2 odejdzie sporo dzieci i zostaną zwolnione sale, a więc można
by spróbować poszukać pomieszczeń w szkołach gminnych. Również wolne sale będą w szkole
w Golęczewie, po uruchomieniu nowego budynku przedszkola. Obecnie niewykorzystane
są pomieszczenia w budynku dawnego przedszkola w Biedrusku.
Radny K. Łączkowski poinformował, że odbył się ogólnopolski finał konkursu pn. „Zadbany zabytek
2019” pod egidą Ministerstwa Kultury i wieża w Biedrusku uzyskała laur. Radny zaznaczył, że był
odpowiedzialny za rewitalizację wieży w Biedrusku.
Radny Z. Hącia stwierdził, że jeżeli Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna miałaby zniknąć
z terenu gminy Suchy Las to byłaby to bardzo zła wiadomość. Rzeczą niewyobrażalną jest, aby dzieci
z Suchego Lasu dojeżdżały na badania do Lubonia, ponieważ to zajmie cały dzień. Najlepszym
rozwiązaniem byłoby, aby Poradnia została na terenie Gminy, dzięki staraniom Radnego
Powiatowego J. Świerkowskiego i Wójta Gminy. Radny podkreślił, że w Luboniu są długie terminy
oczekiwania na badania. Ponadto, w różnych placówkach na terenie powiatu są diagnozowane różne
wady i, aby zdiagnozować kilka problemów trzeba jeździć po całym powiecie. Zdaniem Radnego
Powiat ma doskonały budynek w Poznaniu przy ul. Słowackiego, po dawnej wojewódzkiej przychodni
zdrowia i w tym budynku Poradnia mogłaby mieć siedzibę. Taka lokalizacja pozwoliłaby łatwo
dojechać wszystkim mieszkańcom powiatu.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że jednak do Rokietnicy można dojechać autobusem. Zdaniem Wójta
należy wypracować metodę porozumienia, ale inicjatywa powinna wyjść od Powiatu, bo jest to
zadanie samorządu powiatowego. Według Wójta coraz częściej zdarza się, że zadania powiatowe
mentalnie zaczynają być przypisywane gminie. Odnośnie powiatowych nieruchomości Wójt
stwierdził, że w Jelonku znajduje się „brat” budynku „Starego Baru” w Chludowie. Jest to pałacyk,
dawny budynek spółdzielni kółek rolniczych w Jelonku, który jest zarządzany przez Powiat
Poznański.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poruszyła kwestię przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego we własność. Przewodnicząca poinformowała, że Starostwo oczekuje na decyzję
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Wojewody Wielkopolskiego odnośnie bonifikaty z tytułu przekształcenia i obecnie naliczana
jest bonifikata tylko w wysokości 60%. Wojewoda nie odniósł się ani do pisma Starosty
Poznańskiego, ani do pisma Wójta Gminy Suchy Las w tej sprawie. Starostwo wystawia
zaświadczenia bez uwzględnienia bonifikaty uchwalonej przez Radę Gminy Suchy Las. Ponadto,
Przewodnicząca poinformowała, że w przypadku os. Złotniki Park zmiany wymaga dział I oznaczenia
nieruchomości w księgach wieczystych, ponieważ nie ma ujętej nazwy ulicy, przy której położone
są budynki, tylko znajdują się techniczne numery budynków i lokali nadane przez dewelopera.
Aby dokonać takiej zmiany należy najpierw wprowadzić zmiany w kartotece lokali w Starostwie
Powiatowym i następnie skierować właściwy wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Problemy
te wynikają ze zbyt późnego nadania przez Radę Gminy nazw ulic na tym osiedlu w Złotnikach.
Pani Anna Ohirko zaznaczyła, że ambicje urzędników nie powinny odgrywać żadnej roli w sprawie
poprawy warunków lokalowych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i warto, aby to Gmina
wystąpiła z inicjatywą do Powiatu.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że pracownicy w Starostwie Powiatowym, w Wydziale Architektoniczno
– Budowlanym, którzy wykonują zadania na potrzeby mieszkańców Gminy Suchy Las także pracują
w trudnych warunkach, w pokoju gdzie pracuje 8 osób. I to nie jest obowiązek Gminy, aby zadbała
o poprawę warunków tych pracowników, gdyż jest to obowiązek Starosty jako pracodawcy. I również
Starosta powinien zadbać o poprawę warunków pracy swoich pracowników w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej. To Starosta powinien wystąpić z inicjatywą, bo to on jest
pracodawcą. Gmina jest otwarta na współpracę z Powiatem, ponieważ już obecnie Gmina finansuje
zatrudnianie pracowników w Starostwie, w Wydziale Komunikacji i to finansowanie mogłoby zostać
rozszerzone o kwestię Poradni. Zdaniem Wójta nie można tej kwestii bagatelizować i spychać
oczekiwaniem na rozstrzygnięcie sprawy o zasiedzenie w sądzie. Wójt zadeklarował, że Gmina Suchy
Las jest gotowa do pomocy finansowej dla Powiatu i wspólnego z Powiatem załatwienia kwestii
poprawy lokalizacji Poradni. Priorytetem jest poprawa warunków lokalowych i w tej kwestii przede
wszystkim powinna pomóc Gmina, a pracownicy Poradni to pracownicy samorządu powiatowego
i o nich powinien zadbać Starosta.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zgodziła się ze stanowiskiem Wójta odnośnie wspólnego
z Powiatem Poznańskim rozwiązania problemu poprawienia warunków lokalowych dla Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej. Przewodnicząca Rady Gminy podkreśliła, że rozpoczyna się remont
ul. Jackowskiego w Poznaniu, gdzie siedzibę ma Starostwo Powiatowe, co doprowadzi do likwidacji
większości miejsc parkingowych na tej ulicy i pogorszy możliwości parkingowe w pobliżu Starostwa.
Ad. 10
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zamknęła VII sesję Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 18:55.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak
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