Protokół z VIII sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
23 maja 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.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr VI/19 z dnia 28 marca 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej,
Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Chludowo – Północny Zachód.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zielątkowo – Północny Wschód.
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 emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na budowę oraz renowację ścieżek
spacerowych na terenie parku Zespołu Pałacowo-Parkowego - zabytku w miejscowości
Biedrusko.
Przyjęcie oświadczenia w sprawie ustanowienia w gminie Suchy Las czerwca 2019 r.
„Miesiącem Herbu Gminy Suchy Las”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 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 VIII sesję Rady Gminy Suchy Las
VIII kadencji w dniu 23 maja 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.

-1-

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 Rady Gminy A. Ankiewicz przywitała na sesji nowo wybraną Sołtys wsi Zielątkowo
W. Rodowską oraz także nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzybowego
J. Dudkiewicza.
Następnie, Przewodnicząca Radny A. Ankiewicz zapytała o ewentualne uwagi do porządku obrad.
Wójt G. Wojtera zgłosił do porządku sesji dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt dotyczył
uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody. Drugi projekt obejmował przyjęcie
Regulaminu Programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Suchy Las”.
Przewodnicząca Radny A. Ankiewicz stwierdziła, że drugi ze zgłaszanych projektów znajduje się już
w porządku sesji, ponieważ został zgłoszony drogą elektroniczną w odpowiednim terminie.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia do porządku
obrad sesji projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie przyjęty do porządku sesji.
Nowy porządek sesji.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr VI/19 z dnia 28 marca 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej,
Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Chludowo – Północny Zachód.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zielątkowo – Północny Wschód.
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 emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na budowę oraz renowację ścieżek
spacerowych na terenie parku Zespołu Pałacowo-Parkowego - zabytku w miejscowości
Biedrusko.
Przyjęcie oświadczenia w sprawie ustanowienia w gminie Suchy Las czerwca 2019 r.
„Miesiącem Herbu Gminy Suchy Las”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu „Ogólnopolska Karta Seniora
– edycja Gmina Suchy Las”.
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody.
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14. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.
Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr VI/19 z dnia 28 marca 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 VI/19 z dnia 28 marca 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.
Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej,
Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Radny M. Przybylski zapytał o kwestię poszerzenia granic planu miejscowego o działki gruntu
nr 13/19 i 13/11, czyli fragment terenów za osiedlem Natura. Zdaniem Radnego obszar ten wymaga
uporządkowania planistycznego.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że A. Karwat z Gminnej Pracowni Urbanistycznej podczas
posiedzenia Komisji wyjaśnił, że dla ww. działek obowiązuje inny miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko
– rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 3: Majewski W., Przybylski M., Słowiński G.
Uchwała została przyjęta i nosi numer VIII/103/19.
Przewodnicząca Rady Gminy zaznaczyła, że ww. projekt uchwały ma za zadanie zabezpieczyć przed
powstaniem stacji benzynowej w rejonie szkoły w Biedrusku, zaś drugim celem jest zapewnienie
ochrony dla stawu.
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Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zagospodarowania przestrzennego Chludowo – Północny Zachód.

miejscowego

planu

Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała o nowej mapie jaką otrzymali Radni jako materiał
do ww. projektu uchwały. Główna zmiana na nowej mapie dotyczy zmiany numeru działki
geodezyjnej przy ul. Wspólnej.
Radny Z. Hącia pytał o sens podjęcia tego projektu uchwały, jeżeli w Studium dla tego terenu
przewidziano tereny rolnicze. Radny zaznaczył, że według rolników posiadających grunty na obszarze
tego planu nie odbyły się konsultacje ws. wywołania planu. Radny stwierdził, że należy zastanowić
się nad docelowym przeznaczeniem dla tego terenu. Radny porównał ten projekt planu z miejscowym
planem obowiązującym dla Zielątkowa. Radny podniósł, że dopiero od kadencji w latach 1994
– 1998 na obszarze Zielątkowa stworzono plany miejscowe umożliwiające rozwój wsi, a przedtem
m.in. Zielątkowo traktowano jako skansen. Zdaniem Radnego nie należy sztucznie hamować
możliwości rozwoju i tworzyć plan miejscowy dla roli. Zdaniem Radnego Z. Hąci możliwości
rozbudowy Suchego Lasu, Złotnik i Złotkowa są coraz bardziej ograniczone i dlatego urbanizacja
będzie przenosić się na północ gminy. Radny zwrócił także uwagę na przyszły przebieg drogi S11,
który zweryfikuje możliwości zabudowy terenu pomiędzy drogą ekspresową, a linią kolejową i w tym
pasie wyłączona będzie możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Radny zadeklarował,
że będzie głosował przeciw temu projektowi uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że celem tego planu jest zabezpieczenie rolnictwa
i ograniczenie możliwości dalszej zabudowy. Przewodnicząca wspominała, że przy ul. Wspólnej
w Chludowie została wydana niedawno decyzja o warunkach zabudowy, ponieważ taki obowiązek
nakładają przepisy prawa. W przyszłości ta decyzja może skutkować kolejnymi takimi decyzjami i w
konsekwencji rozwojem zabudowy, zaś ul. Wspólna jest wąską drogą niespełniającą parametrów.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej przedmiotowego projektu uchwały.
Wójt G. Wojtera podkreślił, że jest to uchwała dotycząca dopiero przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której celem jest ochrona gruntów rolnych
o dość wysokiej klasie bonitacyjnej, m.in. klasa III. W Studium dla tego terenu przewidziano funkcje
rolniczą. Wójt zaznaczył, że niezależnie od ustaleń Studium w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym wydania decyzja o warunkach zabudowy istnieje możliwość wydania decyzji, gdy
inwestor przedstawi warunki uzyskane od gestorów sieci. Organy wyższego stopnia nie podzielają
punktu widzenia Gminy w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zapisów w Studium i stają po
stronie inwestora i niekiedy nawet w trybie zastępczym np. SKO wydaje decyzje o warunkach
zabudowy. Obecnie jedyną możliwością ochrony gruntów rolnych jest uchwalenie planu
miejscowego. Wójt stwierdził, że w planie miejscowym dla tego terenu, gdzie już wydano decyzję
w – z zostanie wpisane przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, a inwestor z pewnością złoży
wniosek o rozszerzenie zabudowy mieszkaniowej. Rada w ramach planu miejscowego będzie mogła
uchwalić ul. Wspólną jako ulicę, przy której będzie mogła być realizowana zabudowa mieszkaniowa,
tzw. zabudowa ulicowa.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo
– Północny Zachód.
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..
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Uchwała została przyjęta i nosi numer VIII/104/19.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zagospodarowania przestrzennego Zielątkowo – Północny Wschód.

miejscowego

planu

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej przedmiotowego projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zielątkowo
– Północny Wschód.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 4: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M., Słowiński G..
Uchwała została przyjęta i nosi numer VIII/105/19.

Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2019-2029.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska zgłosiła poniższe zmiany do projektu uchwały.
W załączniku 1 – Wykaz przedsięwzięć do WPF (format A3) zadanie: „Realizacja projektu szkoła
ćwiczeń w Suchym Lesie” – prośba o wykreślenie, ponieważ zostało to zadanie omyłkowo wpisane,
a jest ujęte w wydatkach bieżących.
W wydatkach majątkowych: prośba o wykreślenie zadania „aport pienieżny dla ZGK Sp. z o.o.
na realizację nowej siedziby”. Zadanie pozostanie w WPF w takich nakładach jak dotychczas, jednak
w nazwie zadania wykreślone zostaną słowa „warsztaty terapii zajęciowej”, czyli nazwa „aport
pienieżny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na działce nr 1139 obr. Suchy Las wraz
z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych”, a z wykazu przedsięwzięć następuje
wykreślenie.
Następnie zadanie „Suchy Las – przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową”
i zmiana polegająca na zwiększeniu nakładów dla tego zadania o 2 mln zł ulega wycofaniu. Zadanie
pozostaje, ale środki w kwocie 2 mln zł będą zapisane w budżecie w rezerwie inwestycyjnej.
W załączniku pn. „Objaśnienia do zmian w WPF”, w tabeli wydatki majątkowe wykreślamy pozycję
dotyczą przebudowy skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową oraz pozycję dotyczącą aportu
pieniężnego dla ZGK Sp. z o.o.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia zmiany polegającej
na wykreśleniu z wykazu przedsięwzięć w WPF zadania „Realizacja projektu szkoła ćwiczeń
w Suchym Lesie”
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.
Poprawka została przyjęta.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia
zmiany polegającej na wykreśleniu z wykazu przedsięwzięć (wydatki majątkowe) w WPF zadania
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„Aport pienieżny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na działce nr 1139 obr. Suchy Las
wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz warsztatów terapii zajęciowej”.
Rozpoczęta została procedura głosowania, ale z uwagi na pytanie Radnego T. Sztolcmana o zmianę
sposobu głosowania zmian w ww. zadaniu Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz
zdecydowała o anulowaniu głosowania.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska poinformowała, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego ustalono, że nie będzie zmiany w zadaniu „Aport pienieżny
dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na działce nr 1139 obr. Suchy Las wraz
z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz warsztatów terapii zajęciowej” na kwotę
350 000 zł, ponieważ zostanie utworzone zadanie w budżecie gminnym na 2019 r. i tylko dotyczące
2019 r., czyli zadanie w tym wierszu w wykazie przedsięwzięć w WPF należy wykreślić. Druga
zmiana będzie dotyczyła zmiany nazwy zadania w WPF poprzez wykreślenie słów „(…) oraz
warsztatów terapii zajęciowej”. Skarbnik Gminy na pytanie Radnego T. Sztolcmana odnośnie
ww. zmiany wyjaśniła, że zadanie „Aport pienieżny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby
na działce nr 1139 obr. Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz
warsztatów terapii zajęciowej” pozostaje w WPF, ale nie będzie zmiany polegającej na zwiększeniu
o 350 000 zł i takie ustalenia zapadły na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego. Druga zmiana dotyczy tylko wykreślenia z nazwy zadania 4 ostatnich wyrazów.
Radny Powiatu Poznańskiego J. Świerkowski będący jednocześnie Prezesem ZGK Sp. z o.o.
stwierdził, że warsztatów terapii zajęciowej nie będzie, ale aport finansowy pozostaje w dalszym ciągu
aktualny.
Radny M. Przybylski zaproponował, aby odbyło się jedno głosowanie, aby w pozycji dotyczącej
zadania „Aport pienieżny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na działce nr 1139 obr.
Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz warsztatów terapii
zajęciowej” wykreślić wiersze A i C w nakładach finansowych i słowa „oraz warsztatów terapii
zajęciowej”.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia zmiany polegającej
na wykreśleniu w zadaniu „Aport pienieżny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na działce
nr 1139 obr. Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz warsztatów
terapii zajęciowej” wierszy A i C i słów „oraz warsztatów terapii zajęciowej”.
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.
Poprawka została przyjęta.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia poprawki
polegającej na wykreśleniu z wykazu przedsięwzięć (wydatki majątkowe) w WPF zadania „Suchy Las
– przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową”.
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.
Poprawka została przyjęta.
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Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia poprawki polegającej
na wykreśleniu z załącznika „Objaśnienia do zmian w WPF”, w tabeli wydatki majątkowe pozycji
dotyczącej zadania „Suchy Las – przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową”.
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.
Poprawka została przyjęta.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia poprawki polegającej
na wykreśleniu z załącznika „Objaśnienia do zmian w WPF”, w tabeli wydatki majątkowe pozycji
dotyczącej zadania „Aport pienieżny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na działce
nr 1139 obr. Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz warsztatów
terapii zajęciowej”.
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.
Poprawka została przyjęta.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 13: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 2: Hącia Z., Majewski W.
Uchwała została przyjęta i nosi numer VIII/106/19.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska omówiła zmiany dotyczące autopoprawki, które wynikają
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego i dotyczyły one załącznika nr 3.
Zmiany polegały na wykreśleniu zmiany dotyczącej zadania „Suchy Las – przebudowa skrzyżowania
ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową” oraz zmiany odnośnie 350 000 zł i stworzeniu nowego zadania
w dziale 601 pn. „Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. w związku z zamiarem budowy PSZOK”.
Zmiany te zostały uwzględnione w uzasadnieniu do wydatków majątkowych oraz w objaśnieniach.
Ponadto, jedna ze zmian dotyczy błędu pisarskiego w treści uchwały w § 1 pkt 1 ppkt a, dotyczącego
tego, że dochody są zmniejszane, a nie zwiększane. W zmianach zostały ujęte również informacje,
które wpłynęły do Urzędu Gminy odnośnie otrzymanych dofinansowań ze środków UE. Z uwagi na
to, że dane dotyczące środków z UE wpływały do ostatniej chwili przed sesją nie udało się sporządzić
właściwych załączników o dochodach i wydatkach unijnych. W związku z wnioskiem Komisji
dotyczącym wykreślenia kwoty 2 mln zł na zadanie „Suchy Las – przebudowa skrzyżowania
ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową”, odłożeniem zmian dotyczących tego zadania do sierpnia br.
i planowaną emisją obligacji komunalnych na kwotę 23 mln zł, Skarbnik Gminy zaproponowała,
aby kwotę ww. 2 mln zł pozostawić w rezerwie wydatków majątkowych (rezerwa inwestycyjna).
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Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz stwierdziła, że w zmianie planu wydatków majątkowych są ujęte
2 mln zł dla zadania „Suchy Las – przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową”,
w dziale 600.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że należy wykreślić ten wiersz w załączniku nr 3 .
Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że zmiana znajduje się w załączniku nr 3, str. 1 z 2,
dział 600.
Radny Powiatu Poznańskiego J. Świerkowski będący jednocześnie Prezesem ZGK Sp. z o.o.
podziękował za kwotę 350 000 zł ujętą w budżecie. Rada Gminy w październiku 2016 r. przyznała
kwotę 2 mln zł na sfinansowanie nowej siedziby ZGK, ale po 1,5 roku zmniejszyła tę kwotę
o 850 000 zł. Już w 2015 r. w zadaniach inwestycyjnych spółki była planowana budowa PSZOK.
To zadanie miało być sfinansowane przez spółkę, ale uwzględniając 2 mln zł aportu na sfinansowanie
nowej siedziby. Zdaniem J. Świerkowskiego jest to częściowy zwrot środków, które Rada Gminy
w poprzedniej kadencji w kwocie 850 000 zł zdjęła na potrzebę pozyskania środków unijnych na tzw.
Stary Bar w Chludowie. Zakład Gospodarki Komunalnej posiadałby własne środki na budowę
PSZOK, gdyby nie strata kwoty 850 000 zł na nową siedzibę. Prezes J. Świerkowski podkreślił,
że majątek spółki w 100% należy do Gminy Suchy Las i tym samym powiększanie majątku spółki
stanowi zwiększenie majątku Gminy jako właściciela.
Radny M. Przybylski stwierdził, że ZGK nie zakupił nowej siedziby tylko wydzierżawił nową
siedzibę z prawem pierwokupu i obecnie spłacane są raty. Raty te nie są kompatybilne z zapisami
w WPF. Sytuacja obecnie wygląda tak, że wpłaty Rady Gminy kończą się w 2022 r., a raty dzierżawy
będą płatne do 2029 więc należałoby dostosować zapisy WPF. W lutym 2017 r. Rada Gminy
dowiedziała się, że ZGK nie zakupił budynku tylko zawarto umowę dzierżawę.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że o wykorzystaniu środków z aportu decyduje zarząd spółki więc nie ma
potrzeby, aby zapisy WPF były odzwierciedleniem zapisów z umowy. Rada zmniejszyła środki
na aport do ZGK mając wiedzę, że umowa z konkretnymi zobowiązaniami obowiązuje. Środki
pochodzące z aportu nie są środkami znaczonymi. Gmina znając zamiary inwestycyjne spółki
dofinansowuje środkami budżetowymi spółkę po to, aby zrealizowała swoje zadania inwestycyjne.
Prezes J. Świerkowski odniósł się do wypowiedzi Radnego M. Przybylskiego oraz przypomniał
wystąpienie Radnego M. Przybylskiego z marca 2018 r. w sprawie zmniejszenia środków dla ZGK
i zaznaczył, że ma je dostępne do odsłuchu. Prezes J. Świerkowski podkreślił, że to zarząd spółki jest
odpowiedzialny na montaż finansowy przedsięwzięcia. Prezes zaznaczył, że żaden z Radnych przez
1,5 roku nie zainteresował się sytuacją w ZGK, po tym jak Rada zmniejszyła dofinansowanie na nową
siedzibę o kwotę 850 000 zł. Prezes podkreślił, że od obecnej kadencji zwiększone są kompetencję
kontrolne Radnych odnośnie spółek komunalnych i niestety żaden z Radnych się nie zainteresował
i nie sięgnął do umowy dzierżawy (leasingu). Umowa przewiduje, że po zapłaceniu ostatniej raty ZGK
staje się właścicielem nieruchomości, czyli jest to po prostu zakup ratalny.
Radny M. Przybylski stwierdził, że instytucji kontrolujących jest dość w ZGK i zaapelował, aby
dalsze wypowiedzi w tej sprawie odłożyć do ostatecznego wyjaśnienia wszystkich wątpliwości przez
organy kontrolujące. Zdaniem Radnego inicjatorem spotkania powinien być podmiot, który środków
finansowych potrzebuje, a nie ten, który nimi dysponuje.
Prezes J. Świerkowski zaznaczył, że wypowiedzi Radnego M. Przybylskiego są nieodpowiedzialne
i nie na miejscu. Prezes stwierdził, że dobrze iż odpowiednie instytucje sprawdzają. Kontrola odbyła
się raz w ubiegłym roku i obecnie na bieżąco nie ma żadnej kontroli i faktycznie należy poczekać
na wynik postępowania i nie wyolbrzymiać tej sprawy. Prezes podkreślił, że miał na myśli
odpowiedzialność Rady Gminy i Radnych wobec już zaciągniętych zobowiązań.
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Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie w sprawie poprawki polegającej
na wykreśleniu zadania pn. „Suchy Las – przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej
z ul. Młodzieżową”
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.
Poprawka została przyjęta.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej przedmiotowego projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia treści autopoprawki Wójta Gminy.
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.
Autopoprawka została przyjęta.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 13: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 2: Hącia Z., Majewski W.
Uchwała została przyjęta i nosi numer VIII/107/19.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej tego projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 4: Hącia Z., Majewski W, Przybylski M., Słowiński G.
Uchwała została podjęta i nosi numer VIII/108/19.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na budowę oraz renowację ścieżek spacerowych
na terenie parku Zespołu Pałacowo-Parkowego - zabytku w miejscowości Biedrusko.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej tego projektu uchwały.
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W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia
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 – 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 VIII/109/19.
Ad. 11.
Przyjęcie oświadczenia w sprawie ustanowienia w gminie Suchy Las czerwca 2019 r. „Miesiącem
Herbu Gminy Suchy Las”.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała
o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji odnośnie ww. projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia
oświadczenia w sprawie ustanowienia w gminie Suchy Las czerwca 2019 r. „Miesiącem Herbu Gminy
Suchy Las”.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Oświadczenie zostało przyjęte jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz podziękowała Sekretarz Gminy J. Nowak
za przygotowanie ww. oświadczenia.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 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 tego projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia
uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 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 VIII/110/19.
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Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej tego projektu uchwały.
Radny Z. Hącia podziękował za przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Programu „Ogólnopolska
Karta Seniora – edycja Gmina Suchy Las”. Ta karta z pewnością przyda się seniorom z terenu gminy
Suchy Las.
Radna J. Radzięda zaznaczyła, że szczególne podziękowania należą się Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Suchym Lesie, który przygotował wdrożenie tego projektu.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 15: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer VIII/111/19.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 10 minut przerwy.
Ad. 14.
Informacje Wójta Gminy.
W sprawie realizacji zadań z zakresu Referatu Komunalnego Wójt G. Wojtera przekazał poniższe
informacje:
• oznakowaniem pionowe: firma RAWZNAK Rawicz – na bieżąco,
• oznakowanie poziome: firma DARBUD Łuczak – w trakcie wykonywania,
• sygnalizacja drogowa: na ul. Obornickiej: Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Józef Wojciechowski,
• remont nawierzchni bitumicznych – Firma Zakład Drogowy Antczak, zadanie realizowane jest
na bieżąco,
• umacnianie dróg gruntowych płytami odbywa się zgodnie z budżetem i regulaminem, tj.:
- zakończono ciąg pieszy ul. Stroma – Forteczna,
- aktualnie trwają prace na łączniku ul. Bogusławskiego – ul. Magnoliowa w Suchym Lesie,
• odbyły się przeglądy placów zabaw i obecnie trwają naprawy oraz modernizacje; na terenie gminy
jest 18 placów zabaw,
• problem z utrzymaniem części zielonej placu zabaw na os. Grzybowym wynikający z bardzo dużej
liczby butelek, które utrudniają wjazd maszyn do wykaszania trawy i powodują realne
niebezpieczeństwo podczas koszenia,
• przegląd boisk gminnych publicznych (20 szt. ), aktualnie trwają naprawy, modernizacje,
• zmiany w organizacji ruchu:
- Złotniki – Os. Grzybowe: wprowadzona, przeprowadzono ją po wprowadzeniu zmian
pomiaru ruchu, zmiany zostały omówione na spotkaniu z mieszkańcami i prawdopodobnie
kolejne zmiany będą wprowadzane,
- Suchy Las – Wschód: projekt jest gotowy; unieważniono 2 przetarg na wprowadzenie
organizacji ruchu, po sesji Rady Gminy rozpoczną się prace odnośnie zmiany zakresu
opracowania i dostosowania do możliwości budżetowych,
- Suchy Las: trwają prace poprawkowe wykonywane przez projektanta po uwagach
zgłoszonych przez Zarząd Osiedla i mieszkańców oraz nanoszone są na organizację ruchu
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nowe inwestycje planowane na osiedlu; w czerwcu planowane jest ponowne złożenie
dokumentacji u Starosty Poznańskiego celem końcowego zatwierdzenia.
Informacje odnośnie przetargów:
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

„Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Lisiej, Klonowej, Sprzecznej i Zgodnej
oraz ul. Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej” – umowa
została skierowana do podpisu z firmą J. Wyrwiński z Zielonej Góry na kwotę 312 000 zł,
Przetarg „Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach” wybrano ofertę firmy Usługi Budowlane
„Kosbud” M. Kosmowski z Uścikowa k. Obornik za cenę 3 279 839 zł, okres gwarancji i rękojmi
wynosi 60 miesięcy,
Przetarg „Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach” – trwa procedura
podpisania umowy z firmą D. Białobrzycki z Gniezna na kwotę 464 386 zł, okres gwarancji
i rękojmi wynosi 60 miesięcy,
„Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku” – wybrano ofertę firmy
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Anmak z Rogoźna za cenę 1 880 029 zł; okres gwarancji
i rękojmi wynosi 60 miesięcy,
Przetarg „Budowa ulicy Krętej i Gwiezdnej w Suchym Lesie” – trwa procedura podpisania umowy
z firmą Anmak z Rogoźna za cenę 727 306 zł,
„Budowa chodnika w ul. Krańcowej w Suchym Lesie” – nastąpiło otwarcie ofert, trwa procedura
wyboru wykonawcy (złożono 11 ofert, ceny od 146 493 zł do 299 192 zł),
Przetarg „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi węzeł Złotkowo
– ul. Dworcowa w Golęczewie” – wybrano ofertę firmy NBProjekt K. Szczepaniak z Mosiny
za cenę 177 900 zł,
Przetarg „Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna,
Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrojenie terenów
aktywności gospodarczej (wykonanie nawierzchni ul. Rzepakowa, Cedrowa i Oliwkowa
w Złotnikach wraz z infrastrukturą)” – przetarg w przygotowaniu, ogłoszenie planowane jest
w 06.2019 r.,
Gmina Suchy Las jest liderem porozumienia 3 gmin: Puszczykowo, Rokietnica i Suchy Las
w zakresie OZE – Odnawialne Źródła Energii i to Gmina Suchy Las organizuje przetarg jako lider;
wybrano już firmę projektowo – doradczą, jest 1 rok na realizację tego zadania,
„Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 2” – przetarg w przygotowaniu, planowane ogłoszenie
przetargu ok. 10.07.2019 r.,
Przetarg „Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. Szkolnej i Rzemieślniczej”
- planowane jest spotkanie z firmą Jeronimo Martens w sprawie wspólnej realizacji inwestycji
i zawarcia umowy partycypacyjnej .

Odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych Wójt G. Wojtera przekazał poniższe informacje:
•
•

•

•

Suchy Las – budowa ul. Stefańskiego, wykonawca firma Infradrog Chodzież, termin realizacji
to 05.2019 r., trwają prace wykończeniowe i przygotowanie do odbioru,
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Czereśniowa, Polna, Kwiatowa, Lipowa,
Boczna; wykonawca firma WUPRNiŻ, aneks terminowy do 12.2019 r., zakończono prace
związane z budową kanalizacji w ul. Czereśniowej, Polnej, Kwiatowej i Bocznej, rozpoczęły
się prace w ul. Lipowej,
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana azbestowej sieci wodociągowej
– dokończenie ul. Dworcowej, wykonawca firma Izbruk, aneks terminowy do 08.2019 r., został
do wykonania przecisk wodociągu pod torami kolejowymi; w 05.2019 r. rozpoczną się prace
związane z budową kanalizacji sanitarnej,
Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej – ulice Promienista, Akacjowa, Jesionowa, Strażacka
oraz wodociągu w ul. Promienistej i Jesionowej, wykonawca firma Kaja, na ukończeniu prace
dotyczące wodociągu, kontynuowane są prace dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej,

- 12 -

•

•
•
•

•
•
•

Golęczewo i Chludowo – budowa węzłów przesiadkowych wraz z ciągami pieszo – rowerowymi,
wykonawca firma Infradrog Chodzież, termin realizacji 09.2019 r., trwają prace związane
z budową ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Golęczewskiej, w 06.2019 r. rozpoczną się prace
dotyczące budowy infrastruktury przy węźle Golęczewo,
Golęczewo – budowa przedszkola w Golęczewie, aneks terminowy do 09.2019 r., kontynuowane
są prace wewnątrz obiektu, układane są instalacje, kontynuowane są prace na elewacji budynku,
Golęczewo – modernizacja budynku stacji kolejowej, termin realizacji 10.2019 r., firma Rembudex
rozpoczęła prace wewnątrz obiektu,
Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej z drogami i infrastrukturą, wykonawca firma
Ata – Technik z Budzynia, aneks terminowy do 12.2019 r., trwają prace przygotowawcze
do odbiorów poszczególnych odcinków wspólnie z Aquanet S.A. i kontynuowane są prace
związane z odtwarzaniem nawierzchni dróg; przełom 06/07.2019 r. rozpoczną się prace związane
z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej – wykonawca firma Kaja z Poznania,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap I, wykonawca firma Infradrog Chodzież, termin realizacji
06.2019 r., kontynuowane są roboty drogowe,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap II, wykonawca firma Izbruk Słupca, termin realizacji 07.2019 r.,
kontynuowane są prace w ul. Kalinowej, Prostej, odc. Działkowej,
Budowa ulic w Złotnikach III, etap I – ul. Kochanowskiego, wykonawca firma RBD System,
termin realizacji 09.2019 r., wniosek o aneks terminowy do 12.2019 r., zakończono prace
dotyczące kanalizacji sanitarnej i kontynuowane są prace związane z kanalizacja deszczową oraz
roboty brukarskie,

Radny W. Majewski opuścił sesję Rady Gminy o godz. 17:55.
Ponadto, Wójt G. Wojtera poinformował, że wpłynęło 318 wniosków od nauczycieli w zakresie
rozłożenia na okres od 3 do 8 miesięcy potrącenia z wynagrodzenia za okres strajku. Wszystkie
wnioski zostały rozpatrzone do dnia 30 kwietnia i tym samym nauczyciele otrzymali wynagrodzenie
za maj br.
Radna I. Koźlicka opuściła sesję Rady Gminy o godz. 18:00.
Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o następującej korespondencji:
- wniosek mieszkańców ul. Krótkiej o dzierżawę części drogi stanowiącej ul. Poprzeczną w Suchym
Lesie, działka nr 108/7: „My niżej podpisani właściciele działek nr 108/8, 108/5 i 108/6 zwracamy
się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy nr 388/2016 z 1.06.2016 r. dotyczącej ww. działki,
która kończy się 31.05.2019 r. Jednocześnie podtrzymujemy nasz wniosek o zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i wykup części drogi ul. Poprzecznej”; wniosek został
przekazany do Wójta Gminy,
- sprawozdanie z realizacji Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Suchy Las za okres 2013 – 2016
oraz realizacji Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Suchy Las w roku 2017; dokument
do zapoznania się w Biurze Rady,
- wniosek Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Red Box” ws. igrzysk przedszkolaka: „Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej Red Box, organizator amatorskich rozgrywek piłkarskich dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, akademii piłkarskiej, obozów i półkolonii piłkarskich oraz wielu innych wspaniałych
przedsięwzięć, pragnąc zachowania wspaniałej inicjatywy Igrzysk Przedszkolaka, planuje organizację
w Suchym Lesie szóstej edycji tych zawodów, specjalnie przygotowanych dla dzieci uczęszczających
do przedszkoli z Gminy Suchy Las. Głównym celem imprezy jest zaszczepienie wśród najmłodszych
mieszkańców Gminy Suchy Las zamiłowania do sportowej rywalizacji w duchu idei olimpijskiej,
a także rozwijanie sprawności ruchowej, wprowadzanie do ćwiczeń elementów współzawodnictwa,
kształtowanie formy rywalizacji sportowej z zachowaniem zasady fair - play oraz przeżycie miłych
chwil w gronie innych przedszkolaków. Uważamy, że Igrzyska Przedszkolaka podobnie jak idea
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olimpijska powinny trwać i być cyklicznie przeprowadzane. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red
Box jest gotowe do organizacji kolejnej edycji Igrzysk Przedszkolaka, jednakże środki Stowarzyszenia
wystarczą jedynie na zaplanowane w ubiegłym roku projekty, wśród których nie znalazły się Igrzyska
dla dzieci z Gminy Suchy Las. W związku z powyższym, zwracamy się do Pani o pomoc w uzyskaniu
funduszy na organizację szóstej edycji Igrzysk Przedszkolaka w Suchym Lesie. Pomóżmy wspólnie
najmłodszym mieszkańcom naszej Gminy w rozwijaniu sprawności fizycznej i wspaniałej idei
stworzonej przez Barona Pierre de Coubertin, bowiem istotą igrzysk nie jest zwyciężyć, ale wziąć
udział. Nie musisz wygrać, bylebyś walczył dobrze”; wniosek należy przekazać do Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
- sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Programu Współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami
Pozarządowymi; dokument do zapoznania się w Biurze Rady,
- Ocena zasobu pomocy społecznej za rok 2018 r. przygotowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
to jest obszerny dokument do zapoznania się w Biurze Rady,
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu – Regionalna Komisja Orzekająca przekazała odpis
prawomocnego orzeczenia o nałożeniu kary upomnienia na p. G. Wojterę pełniącego w czasie
naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Wójta Gminy Suchy Las i wymierzeniu kary
upomnienia oraz obciążeniu kosztami postepowania w kwocie 327,81 zł; do zapoznania się w Biurze
Rady,
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zawiadamia w piśmie o wszczęciu postępowania
w odniesieniu do uchwały nr VII/100/19 Rady Gminy Suchy Las z 25.04.2019 r. ws. zmiany WPF
na lata 2019 – 2029 w zakresie naruszenia art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
Termin posiedzenia kolegium w tej sprawie wyznaczono na dn. 23.05.2019 r.,
- Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdza w piśmie, że uchwała nr VI/83/19 Rady Gminy Suchy Las
z dn. 28.03.2019 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2019 – 2029 została podjęta z naruszeniem
przepisów prawa. Naruszenie prawa miało charakter nieistotny,
- Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdza w piśmie, że uchwała nr VI/81/19 Rady Gminy Suchy Las
z dn. 28.03.2019 r. w sprawie opłaty reklamowej w części obejmującej załącznik nr 1 i 2 do uchwały
została podjęta z naruszeniem przepisów ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
obszerne uzasadnienie do zapoznania się w Biurze Rady.
Informacje przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Wiceprzewodniczący Rady R. Banaszak poinformował, że od ostatniej sesji Rady Gminy Suchy Las
nie odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Radny K. Łączkowski również poinformował, że nie odbyło się spotkanie w ramach Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski. Na dzień 29 maja br. planowane jest spotkanie Komisji Spraw
Społecznych, Oświaty i Kultury, w której będzie pracował.
Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak poinformował, że Komisja Rewizyjna obradowała
dotychczas w maju br. dwa razy i analizowała wykonanie budżetu za rok 2018. W maju planowane
są jeszcze dwa spotkania Komisji.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
informację, że Komisja w maju br. odbyła jedno posiedzenie, którego przedmiotem było opiniowanie
projektów uchwał na sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 23 maja br.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że w miesiącu maju Komisja spotkała się jeden raz. Podczas tego posiedzenia Komisja zajmowała
się opiniowaniem projektów uchwał na sesję Rady Gminy oraz rozpoczęto omawianie Programu
Współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami Pozarządowymi. Przewodnicząca J. Radzięda
zaznaczyła, że Komisja jest w kontakcie z Wójtem Gminy odnośnie poradni psychologiczno
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– pedagogicznej. Komisja planuje wyjazd do Chludowa, podczas którego prawdopodobnie uda
się obejrzeć pomieszczenie w Golęczewie, które mogłoby stanowić siedzibę dla poradni
psychologiczno – pedagogicznej.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał informację, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 maja br. i głównym zadaniem
było opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy. Ponadto, w posiedzeniu Komisji
uczestniczył p. M. Dłużewski – Komendant Straży Gminnej w Suchym Lesie.
Ad. 15.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała o następujących odpowiedziach
na interpelacje zgłoszone przez Radnych Gminy Suchy Las:
- odpowiedź Wójta Gminy na interpelacje Radnej A. Ankiewicz w sprawie Komitetu Rewitalizacji,
- odpowiedź Wójta Gminy na interpelacje Radnego M. Przybylskiego w sprawie zmian
komunikacyjnych w Złotkowie, tj. wyjazd z ul. Lipowej w ul. Obornicką,
- odpowiedź Wójta Gminy na interpelację Radnego W. Majewskiego w sprawie stanu realizacji zadań
budżetowych,
- odpowiedź Wójta Gminy na interpelację Radnego W. Majewskiego w sprawie adaptacji budynku
dawnej filii przedszkola w Złotnikach na potrzeby mieszkańców sołectwa Złotniki – Wieś,
- odpowiedź Wójta Gminy na interpelację Radnego W. Majewskiego w sprawie przejścia dla pieszych
w miejscowości Złotniki – Wieś,
- odpowiedź Wójta Gminy na interpelację Radnego W. Majewskiego w sprawie wykazu zadań
niezrealizowanych w 2018 r.
Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że z pełną treścią ww. odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje
Radnych można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.
Radny Z. Hącia podniósł kwestię wykonania odwodnienia boiska szkolnego w Chludowie. Według
Radnego projekt na to zadanie został wykonany w ubiegłym roku, ale nie ma informacji kiedy
to zadanie będzie realizowane. Pracownice biblioteki w dalszym ciągu narzekają na wodę
w pomieszczeniach piwnicznych, ponieważ odwodnienie tam nie funkcjonuje w prawidłowy sposób.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że według przepisów ustawy o samorządzie gminnym
interpelacje i zapytania Radnych powinny być sporządzane w formie pisemnej. Wystąpienie Radnego
Z. Hąci zostanie zakwalifikowane jako przejście do punktu dotyczącego wolnych głosów i wniosków.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że Gmina posiada projekt odwodniania, o którym wspominał Radny
Z. Hącia. W maju i czerwcu planowane jest spotkanie z Poznańskimi Spółkami Wodnymi i Gmina
chciałaby to zadanie realizować ze Spółkami Wodnymi. Wójt poinformował, że ustosunkuje się do
kwestii poruszonej przez Radnego Z. Hąci na piśmie, aby w ten sposób móc udzielić dokładnych
wyjaśnień. Problem odwodnienia jest szerszy niż może się wydawać.
Ad. 16.
Wolne głosy i wnioski.
Radny M. Bajer zaznaczył, że w wykazie przedsięwzięć do WPF znajduje się zadanie pn. „Realizacja
Programu Odnawialnych Źródeł Energii”. Mieszkańcy za zebraniu wiejskim w Golęczewie prosili
o przybliżenie im tej kwestii, w szczególności o wyjaśnienie gdzie i na jakich warunkach można
otrzymać dofinansowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała, że wnioski były składane 1,5 roku temu
i w ramach tego naboru lista jest pełna. Jednak część osób zrezygnowała z udziału w Programie i jest
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tworzona lista rezerwowa i ona też jest długa. Listę rezerwową prowadzi Referat Zamówień
Publicznych Urzędu Gminy.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że Gmina wybrała firmę Kadm, która jest koordynatorem oraz
projektantem w zakresie OZE. W ramach tego zadania powstaje bardzo skomplikowana specyfikacja
istotnych warunków zamówienia dla ok. 80 instalacji w Suchym Lesie, dla ok. 200 w Rokietnicy
i dla ok. 100 w Puszczykowie. Na realizację projektu jest tylko 12 miesięcy. Przetarg, który będzie
organizowany obejmował będzie 3 gminy, z prawdopodobnym podziałem zamówienia na 3 sektory
według miejscowości. To przedsięwzięcie będzie również wymagało sprawnej obsługi finansowej
i rozliczeniowej. W każdej miejscowości będą organizowane spotkania z mieszkańcy w celu
wyjaśnienia szczegółów.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego J. Dudkiewicz poruszył kwestię projektu regulaminu
świetlic osiedlowych i wiejskich, który został przekazany przez Urząd Gminy do zaopiniowania.
Zdaniem J. Dudkiewicza należałoby opracować indywidualne regulaminu dla każdej ze świetlic
wiejskich czy osiedlowych, ponieważ każda świetlica ma swoją specyfikę. Uwagi podniesione przez
Przewodniczącego Zarządu dotyczyły kwestii opiekuna świetlicy, regulowania godzin udostępniania,
wyceny majątku. Ponadto, Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego zwrócił uwagę na problem
ruchu tranzytowego odbywającego się na os. Grzybowym. Przewodniczący podniósł kwestię
dyskutowanego od wielu lat powstania ul. Nowej Obornickiej i stwierdził, że WPF Gminy Suchy Las
w ogóle nie traktuje o ul. Nowej Obornickiej. Stwierdził on, że rozmowa w tej kwestii trwa od ponad
20 lat i na różnych forach toczą się dyskusje w sprawie tego rozwiązania komunikacyjnego. Zdaniem
Przewodniczącego Zarządu jest najwyższy czas, aby Gmina Suchy Las rozpoczęła tworzyć lobby
podmiotów, które dostrzegają szansę, aby w realnym czasie powstało jakieś rozwiązanie
komunikacyjne zwane roboczo ul. Nową Obornicką. Problemem jest brak przychylności do tej idei
władz Miasta Poznania. Jednak Gmina powinna toczyć rozmowy bez względu na stanowisko
Poznania choćby z Uniwersytetem Przyrodniczym w sprawie możliwości zakupu gruntów pod drogę,
na odcinku od ul. Sucholeskiej do ul. Łagiewnickiej. Budowa ul. Nowej Obornickiej na tych terenach
jest dużo tańsza od przebudowy po dotychczasowym śladzie. Będzie to bardzo droga inwestycja,
ale Gmina musi szukać rozwiązań, w tym rozwiązań finansowych i to właśnie w tym okresie, dopóki
jest dostęp do funduszy unijnych. Sytuacja na os. Grzybowym to wzrost ruchu tranzytowego
o ok. 300% i taki ruch na os. Grzybowym nie ma racji bytu z uwagi na przekroje dróg znajdujących
się na osiedlu. Niektórzy mieszkańcy rozważają możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o zwrot
utraconych korzyści. Niestety właściwie nie da się uniknąć zwiększenia ruchu tranzytowego przez
Suchy Las, ponieważ kierowcy szukają alternatywy dla ul. Obornickiej w drogach lokalnych.
Mieszkańcy oczekują określenia perspektywy czasowej w zakresie zmian komunikacyjnych.
Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę na sceptyczne nastawienie poznańskich rad osiedli
do proponowanych rozwiązań komunikacyjnych jak np. wiadukty w ul. Sucholeskiej i Biskupińskiej,
choćby przez Rady Osiedla Strzeszyn czy Podolany. Przewodniczący Zarządu zaapelował o szukanie
rozwiązania i zakreślenia mieszkańcom jakiejkolwiek perspektywy czasowej na zmiany.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że trudno się nie zgodzić z wypowiedzią Przewodniczącego Zarządu
Osiedla Grzybowego. Wójt pokreślił, że Gmina musi wskazać Marszałkowi Województwa i Staroście
Poznańskiemu, że teraz to jest ostatni moment na załatwienie kwestii rozwiązania komunikacyjnego,
ponieważ za kilka lat dyskusja będzie już musiała dotyczyć tunelu, bo miejsca już w ogóle nie będzie.
Wójt stwierdził, że niebawem zostanie podjęta decyzja jaki ma być przebieg ul. Nowej Obornickiej
i czy ma przebiegać nowym czy starym śladem. Ulica Nowa Obornicka w Poznaniu to etap I tego
przedsięwzięcia i to jest warunek podstawowy i zasadniczy, aby móc analizować kwestię modernizacji
wylotu z Poznania na północ. Punktem najważniejszym wydaje się wiadukt. Jeżeli Poznań nie będzie
chciał wyremontować ul. Obornickiej, to Suchy Las jeżeli będzie wiadukt, to nawet sam mógłby
wybudować tę drogę, tj. odcinki od ul. Biskupińskiej do Złotnickiej, od ul. Złotnickiej do
ul. Łagiewnickiej i od ul. Łagiewnickiej do ul. Pawłowickiej, ale bez wiaduktów. Budowy tylu
wiaduktów Gmina Suchy Las by nie udźwignęła, ale można byłoby wykorzystać przejazdy przez tory
kolejowe. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na przeniesienie dużej części ruchu. Wydaje się, że Starosta
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jest przekonany do takich rozwiązań, ponieważ Starostwo zleciło wykonanie projektu ogólnego
wiaduktu. Gmina zaś posiada dokumentację projektową wiaduktu i dokumentację dla systemu
multimodalnego z wykorzystaniem kolei metropolitalnej PKM. Dla tych rozwiązań jest duży opór
władz Poznania, pomimo, że PKP chciały wziąć na siebie 75% kosztów budowy wiaduktu. W tamtym
czasie przedwyborczym Zastępca Prezydenta Poznania M. Wudarski były przeciwny tym
rozwiązaniom i szukał sprzymierzeńców w radach osiedli. Takie działania zablokowały starania
Gminy Suchy Las o wiadukt, ponieważ w ogóle nie było woli po drugiej stronie planowanego
wiaduktu. W związku z takimi negatywnymi działaniami wiadukt w Suchym Lesie pomimo tego, że
posiadał dokumentację projektową nie mógł być zgłoszony do Ministerstwa Infrastruktury. Wójt
stwierdził, że liczy, iż obecny Zastępca Prezydenta Poznania B. Guss podejmie decyzję odnośnie
budowy odcinka ul. Nowej Obornickiej – etap II, od ul. Biskupińskiej do ul. Obornickiej, nawet
do starej ul. Obornickiej. Istnieje możliwość, że zostanie w Poznaniu podjęta decyzja o modernizacji
ul. Obornickiej starym śladem, gdyż lokalizacja nowego śladu staje się niemożliwa. Wójt podkreślił,
że kiedy powstanie nowy odcinek S11 po nowym śladzie, to droga od Golęczewa do Obornik stanie
się drogą wojewódzką. Wójt Gminy poinformował na jakich forach i spotkaniach porusza kwestię
budowy S11 i jaki stosowany jest w tej sprawie lobbing.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w Poznaniu wybrano nowe rady osiedli, m.in.
na Podolanach i planowane jest spotkanie z radami osiedli Podolany i Strzeszyn w Suchym Lesie
w październiku br. i być może oddolne lobby będzie skuteczniejsze. Radni osiedlowi nie znają
koncepcji i projektów Suchego Las na polepszenie sytuacji komunikacyjnej i należy im je
przedstawić. Część z tych osób pracuje na terenie gminy Suchy Las, a ich dzieci uczęszczają
do sucholeskich przedszkoli i szkół. Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że istotną kwestią
dla mieszkańców Podolan jest dotarcie do cmentarza przy ul. Borówkowej w Suchym Lesie i sprawa
autobusu łączącego Podolany i Suchy Las. Współpraca pomiędzy północą Poznania i Suchym Lasem
po prostu musi mieć miejsce z racji na bardzo bliską odległość i bezpośrednie sąsiedztwo.
Sołtys wsi Golęczewo K. Kachel poruszyła kwestię planowanego przebiegu drogi S11 i zaapelowała,
aby utrzymać drogę z Golęczewa do Chludowa, czyli aby przejazd z ul. Golęczewskiej do Chludowa
został zachowany pod planowaną trasą S11.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że planowane jest spotkanie w ramach Stowarzyszenia S11, które
powstało w celu wywierania lobbingu, aby droga S11 znalazła się w rządowych planach budowy dróg
ekspresowych. Stowarzyszenie nie zajmuje się kwestiami projektowymi czy technicznymi,
ale zabiega, aby ta droga w ogóle powstała. Wójt podkreślił, że Gmina Suchy Las złożyła wniosek,
aby przejazd z ul. Golęczewskiej do Chludowa został zachowany pod planowaną S11, choć
technicznie może to stanowić problem z uwagi na odległości.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy R. Banaszak poruszył kwestię odwodnienia na os. Jesionowym
w Biedrusku. Radny zapytał, na jakim etapie jest przygotowanie projektu dla os. Jesionowego.
Wójt G. Wojtera zadeklarował, że szczegółowo udzieli odpowiedzi na piśmie.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała, że A. Ogórkiewicz – Dyrektor CKiBP
zaprasza na dzień 4 czerwca na obchody 30 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Ponadto,
Przewodnicząca Rady powiadomiła o jubileuszowych obchodach Dni Gminy Suchy Las w dniach
15 – 16 czerwca br.
Sołtys wsi Golęczewo K. Kachel podniosła kwestię przejazdu kolejowego w ciągu ul. Cichej
w Golęczewie. Sołtys pytała, czy przejazd ten po remoncie zostanie zachowany czy ulegnie likwidacji.
Wójt G. Wojtera poinformował, że przejazd kolejowy w ul. Cichej zostanie zachowany, ale będzie
to przejazd najniższej kategorii. Zamknięty zostanie przejazd w ul. Pasieka.
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Radny Z. Hącia poinformował, że w najbliższą niedzielę po sesji Rady Gminy w Chludowie odbędzie
się festyn, na którym będzie można posłuchać 3 orkiestr dętych, w tym orkiestry z Chludowa.
Ponadto, wystąpią orkiestry ze Swarzędza i z Murowanej Gośliny.
Sołtys wsi Golęczewo K. Kachel pytała o drogę łączącą Golęczewo od strony ul. Lipowej z Sobotą,
która jest bardzo wąska i niebezpieczna. Pobocze ul. Lipowej i droga dalej w kierunku Soboty
jest w złym stanie technicznym, a pobocze jest usytuowane ok. 20 cm poniżej jezdni asfaltowej. Sołtys
zaapelowała o remont tego pobocza i zniwelowanie różnicy tych poziomów. Ponadto, Sołtys pytała
o adresata roszczeń kierowców z tytułu uszkodzonych pojazdów.
Radna Powiatu Poznańskiego G. Głowacka stwierdziła, że rozmawiała w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu w kwestii poboczy i uzyskała informacje, że zostaną podjęte działania naprawcze.
Sołtys wsi Golęczewo K. Kachel podziękowała Zastępcy Wójta M. Bulińskiemu za odmalowanie
pasów na przejściu dla pieszych w ul. Lipowej i ul. Dworcowej. Pasy zostały odmalowane
już ok. 4 dni po sesji Rady Gminy, kiedy to został zgłoszony wniosek w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz pytała na jakim etapie są rozmowy ze Starostem
Powiatowym w kwestii budowy rond w rejonie ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie.
Wójt G. Wojtera poinformował, że rozmowy są w toku, ale nie potrafi obecnie przedstawić aktualnego
stanowiska Powiatu Poznańskiego. Wójt Gminy zaznaczył, że w budżecie gminnym jest ronda
w rejonie ul. Sucholeskiej i Powstańców Wlkp.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz stwierdziła, że w gminnym budżecie jest ujęte
projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Bogusławskiego i Alejowej oraz ul. Bogusławskiego i Rolnej.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że odpowie w tej kwestii na piśmie.
Przewodnicząca Rady Gminy zaapelowała o pomoc do Radnych Powiatu Poznańskiego pochodzących
z terenu gminy odnośnie planowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bogusławskiego
i ul. Jaśminowej. Obecnie ponownie jest problem z uzgodnieniem tej kwestii z Powiatem Poznańskim,
ponieważ na tym skrzyżowaniu ma zostać zainstalowany pomiar prędkości.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że Gmina Suchy Las nie popełni błędu polegającego na projektowaniu
nie w ciągu swojej drogi. Taki błąd popełniono w Golęczewie, gdy Gmina dwukrotnie projektowała
rondo. Z ostatnich informacji wynika, że nie będzie w Golęczewie ronda, a będzie tylko odtworzenie
skrzyżowania. Celem odtworzenia jest to, aby firma Wuprinż mogła w dalszym ciągu realizować
swoje zadanie. Gmina jest zainteresowana działaniami projektowymi na ww. drogach powiatowych w
Suchym Lesie, ale działania z Powiatem muszą odbywać się równolegle, czyli wspólnie i jednocześnie
z Powiatem Poznańskim. Dziś sytuacja w Golęczewie jest taka, że ronda nie ma, ale za to jest
dokumentacja projektowa.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w jej wypowiedzi chodziło o sygnalizację świetlną
z poborem prędkości w rejonie remizy w Suchym Lesie.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że projektowanie sygnalizacji świetlnej w rejonie remizy w Suchym Lesie
jest ujęte w budżecie, ale w tej kwestii od początku Gmina deklarowała, że pokrywa 100% kosztów.
Sołtys wsi Golęczewo K. Kachel pytała, czy na skrzyżowaniu w Golęczewie według ostatnich ustaleń
nie będzie ani ronda, ani sygnalizacji świetlnej i tym samym nastąpi tylko i wyłącznie odtworzenie
nawierzchni. W takim razie skrzyżowanie to dalej będzie niebezpieczne i nic się nie zmieni w kwestii
bezpieczeństwa.
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Wójt G. Wojtera stwierdził, że w tej kwestii należy się zwrócić do zarządcy drogi. Gmina Suchy Las
buduje kanalizację, odwodnienie oraz odtwarza nawierzchnie. Z tego tytułu Gmina uiszcza wysokie
opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej. Przy tej okazji Gmina chciała zmodernizować
skrzyżowanie w Golęczewie, być może wybudować rondo, ale niestety nie udało się i dlatego nastąpi
tylko odtworzenie dotychczasowej nawierzchni.
Radna Powiatu Poznańskiego G. Głowacka stwierdziła, że z jej informacji wynika, że Powiat
Poznański chciał wybudować rondo, ale Gmina zrezygnowała. W takim razie należałoby zaprosić
na sesję Rady Gminy odpowiedzialnych za te kwestię przedstawicieli Powiatu.
Wójt G. Wojtera zapytał, a jaki właściwie związek ma Gmina Suchy Las z rondem w ciągu drogi
powiatowej? Gmina nie miała od czego odstępować. A drzewa są wskazywane przez Powiat jako
pretekst. Powiat zaproponował rondo pełnowymiarowe z dużą tarczą, a Gmina proponowała rondo
o mniejszej średnicy, np. takie jak jest w Bolechowie. Jednak Powiat Poznański stwierdził, że jego
standardy takich mniejszych rond nie przewidują. Wójt zaproponował, aby wybrać się do Środy
Wielkopolskiej i zobaczyć jak tam wyglądają standardy powiatowe, ponieważ tam wybudowano
24 ronda, w tym ronda małe, a czasem nawet zbyt małe, ale można takie budować. Wielkość ronda
zaproponowanego przez Powiat wchodziła w istniejące budynki, nawet budynki zabytkowe,
na rozbiórkę, których konserwator zabytków nie wydałby zgody. Gmina zaproponowała zmniejszenie
ronda i odstępstwo w tej sprawie. Jednak uzyskanie odstępstwa to ok. 10 miesięcy, a Gmina Suchy
Las już miała wyłonioną firmę Wuprinż, która aż tyle czasu nie mogła czekać. Niestety nie ma
partnerskich relacji na linii Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu i Gmina Suchy Las, a same
rozmowy przebiegały bardzo trudno. Nie jest prawdą, że to Gmina nie chciała ronda i z niego
zrezygnowała. Przykładem na brak partnerstwa ze strony ZDP jest kwestia poszerzenia ul. Lipowej
w Golęczewie. Cały czas trwa dyskusja i uzgodnienia z ZDP i niestety rozmowy są w impasie,
a problemy są mnożone, m.in. w kwestii pobocza czy wycinki drzew. Starosta Poznański przyjął
uwagi od 6 gmin na działalność ZDP. Standard drogowy Starostwa sprawia, że Gmina ma 23 uwagi
co do ul. Lipowej i jak próbuje je zniwelować to pojawia się kolejne 10 uwag. Starosta zaproponował,
aby co kwartał odbywały się spotkania z gminami i omawiane były indywidualnie problematyczne
sprawy. A przed Gminą Suchy Las kolejne problematyczne sprawy na styku z ZDP, m.in. inne
planowane ronda czy wiadukt.
Sołtys wsi Golęczewo K. Kachel zapytała, czy Gmina w ogóle będzie jeszcze rozmawiać z ZDP
w sprawie przebudowy skrzyżowania w Golęczewie i poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu?
Wójt G. Wojtera stwierdził, że temat będzie kontynuowany, a nie zamykany i Gmina może wrócić
do rozmów ws. ronda w Golęczewie z ZDP np. za rok. Jednak na chwilę obecną Gmina musi
zrealizować inwestycje kanalizacyjną. Jest to inwestycja dofinansowana w kwocie 20 mln zł przez
Aquanet S.A. i w tym przypadku Gmina związana jest terminami i umowami. Gmina nie może
w nieskończoność dyskutować w kwestii ronda. Gmina jest także zobowiązana umową z wykonawcą.
Wójt podkreślił, że kwestia drzew będzie przez najbliższe 3 lata wskazywana przez Powiat jako
przyczynę braku ronda. Gmina musi odtworzyć skrzyżowanie, aby móc zakończyć inwestycje.
Radny M. Bajer stwierdził, że pierwszy raz przedstawiono wyjaśnienia w sprawie ronda
w Golęczewie. I dzięki wyjaśnieniom Wójta sytuacja jest klarowna i jasna.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że podobna sytuacja co w Golęczewie ma miejsce
w kwestii sygnalizacji świetlnej przy ul. Bogusławskiego, która uzgadniana jest od roku. I pomimo
roku uzgodnień pojawiają się kolejne problematyczne kwestie odnośnie instalacji pomiaru prędkości.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Gmina nie jest poważnie traktowana przez ZDP i spotkania
z urzędnikami z Powiatu nic nie pomagają.
Radna Powiatu Poznańskiego G. Głowacka zaznaczyła, że podczas spotkania ws. skrzyżowania
w ciągu ul. Bogusławskiego był obecny ze strony Gminy Suchy Las m.in. J. Klimczewski
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i stwierdzono, że nie może być niepełnych świateł, ponieważ jest łuk i ograniczona widoczność.
Zgoda była tylko na pełną sygnalizację świetlną, co jest rozwiązaniem dużo droższym.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że również była obecna na tym spotkaniu i powiedziano
wówczas, że nie może być sygnalizacji świetlnej, ale może być instalacja do pomiaru prędkości.
Pani A. Ohirko (osoba z publiczności) wyraziła podziękowania dla Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych, że Komisja uda się na wizytę do Golęczewa, aby wizytować pomieszczenia,
które mogłyby stać się siedzibą dla poradni psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto, p. A. Ohirko
pytała Wójta i Radnych Powiatu Poznańskiego czy odbyły się jakiekolwiek rozmowy ws. poradni
na linii Powiat Poznański – Gmina Suchy Las?
Wójt G. Wojtera poinformował, że odbyły się dwie rozmowy z Wicestarostą T. Łubińskim, z czego
pierwsza rozmowa już następnego dnia po poprzedniej sesji Rady Gminy. Rozmowy dotyczyły
już wstępnego podziału kosztów utrzymania poradni. Wójt zaznaczył jednak, że gospodarzem
budynku w Golęczewie jest Dyrektor Zespołu Szkół w Chludowie K. Antkowiak i jego decyzja
jest kluczowa w tej kwestii. Jeżeli to rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na plany dyrekcji szkoły
to wówczas możliwa byłaby wizja w Golęczewie m.in. z udziałem Wicestarosty i przedstawicielami
stowarzyszenia oświatowego działającego w Golęczewie. Ponadto, w kwestii dróg powiatowych Wójt
zaznaczył, że 6 gmin sformułowało jednoznacznie negatywne uwagi w stosunku do ZDP. Starosta
merytorycznie odniósł się do uwag i przykładów przedstawionych przez poszczególne gminy. Jednak
pomimo tego pewnym jest to, że zarządca dróg powiatowych nadal będzie ten sam i jesteśmy skazani
na współpracę z ZDP. Niestety te standardy drogowe opracowane przez ZDP nie zawsze
się sprawdzają.
Pan D. Matysiak (osoba z publiczności) zwrócił się z wnioskiem, aby Przewodnicząca Rady Gminy
udzielała głosu osobom z publiczności także w trakcie trwania sesji, np. w trakcie głosowań. Radni
nie są wszechwiedzący i być może głos z publiczności może stanowić istotny pogląd na dane
zagadnienie i późniejsze głosowanie. Pan D. Matysiak zaapelował, aby powrócić do standardów
obowiązujących w poprzedniej kadencji Rady Gminy. Pan D. Matysiak pytał Radnych z Biedruska,
dlaczego nie został zwiększony obszar planu miejscowego dla tzw. osiedla Natura? Warto było
kompleksowo uregulować kwestie planistyczne. Ponadto, p. D. Matysiak pytał Wójta o odrzucenie
uwagi do Studium odnośnie stawu w Biedrusku na terenie os. Natura. Poprzednio odrzucono uwagę
w tej kwestii do Studium, a obecnie ochrona tego stawu powoływana jest w uzasadnieniu do uchwały
w sprawie planu miejscowego.
Wiceprzewodniczący Rady R. Banaszak stwierdził, że gdyby p. D. Matysiak był obecny od początku
sesji Rady Gminy to słyszałby, że ta kwestia była poruszona na początku sesji i sprawa ta została
wyjaśniona. Wiceprzewodniczący Rady zaproponował odtworzenie nagrania dotyczącego początku
sesji.
Pan D. Matysiak podkreślił, że nie mógł przybyć na początek sesji i chciałby usłyszeć tę odpowiedź
teraz. Pan D. Matysiak pytał, czy Wiceprzewodniczący Rady R. Banaszak wiedział nad czym
głosował?
Wiceprzewodniczący Rady R. Banaszak ponownie zaapelował o odtworzenie przez p. D. Matysiaka
nagrania z początku sesji Rady Gminy. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wie nad czym
głosował i nie rozumie postępowania w tej kwestii p. D. Matysiaka.
Wójt G. Wojtera poinformował, że granice opracowania planu miejscowego są związane z tym, co jest
ujęte w zarządzeniu Wójta i tam m.in. znajduje się analiza obowiązujących planów miejscowych.
Jeżeli nie ma uzasadnionych przesłanek to granice opracowania planu wynikają z wniosku lub
uwarunkowań. Treść zarządzenia Wójta w tej sprawie jest dostępna i można zapoznać się z analizą
urbanistyczną zawartą tym zarządzeniu. Odnośnie stawu w Biedrusku Wójt stwierdził, że plan
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miejscowy jest dokumentem szczegółowym, a Studium jest dokumentem kierunkowym, ogólnym.
Wójt zaznaczył, że w Studium nie są pokazane wszystkie stawy na terenie gminy Suchy Las, ale tylko
te, które są najbardziej istotne z punktu widzenia zasobów czy retencji wody. Plan miejscowy
jest dokumentem bardzo szczegółowym i on będzie odzwierciedlał lokalizację stawu na
procedowanym obszarze.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego była dyskutowana kwestia granicy opracowania planu miejscowego
w Biedrusku.
Pan M. Rembicki (osoba z publiczności) pytał Wójta Gminy o uruchomienie Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej (PKM) na terenie gminy Suchy Las.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że Gmina posiada informacje, że ruch pociągów w ramach PKM zostanie
uruchomiony od 1 stycznia 2020 r. Gmina zawarła porozumienie w sprawie dofinansowania
dodatkowych par pociągów. System PKM będzie wprowadzany w sposób ewolucyjny. Organizatorem
PKM jest Urząd Marszałkowski i PKP. Gmina przystąpiła do PKM, ale operatorem będzie PKP.
Pan M. Rembicki stwierdził, że pyta o kwestię terminu rozpoczęcia kursowania PKM, ponieważ jego
zdaniem badania ruchu drogowego m.in. na os. Grzybowym powinny zostać powtórzone
po uruchomieniu kursów w ramach PKM. Uruchomienie PKM z pewnością wpłynie na zmianę
rozkładu jazdy gminnych autobusów. Ponadto, p. M. Rembicki pytał czy planowana jest akcja
promocyjna w celu upowszechnienia informacji o uruchomieniu PKM od 1 stycznia 2020 r. oraz akcja
informacyjna dotycząca uruchomienia drogi S5 w kierunku Wrocławia.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że akcja promocyjna dotycząca uruchomienia PKM rozpocznie
się niebawem, a środki przeznaczone na promocje tego przedsięwzięcia z punktu widzenia gminnego
budżetu na promocje są bardzo duże. Przeznaczenie środków na promocje tego projektu wynika
z przepisów unijnych, które zakładają obowiązek promocji. Wójt podkreślił, że informacje o PKM
powinny się znaleźć w gminnych, lokalnych mediach na terenie gminy Suchy Las. Zdaniem Wójta
przyrost pasażerów z terenu gminy w ramach PKM będzie bardzo znaczący, ponieważ już dziś
mieszkańcy zapowiadają, że maja zamiar korzystać z transportu kolejowego. Wójt podkreślił, że nie
jest zadaniem Gminy Suchy Las promowanie drogi S5 do Stęszewa. Jest to ważna kwestia, ale ona
nie powinna być wykonywana przez Gminę Suchy Las.
Sołtys wsi Golęczewo K. Kachel pytała jakie budynki w Golęczewie brane są uwagę jako ewentualna
przyszła siedziba dla poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Wójt G. Wojtera poinformował, że chodzi o pomieszczenia w dzisiejszej szkole w Golęczewie. Wójt
zaznaczył, że priorytetem dla tego budynku jest jego wykorzystanie oświatowe obecnie i w
przyszłości. Ewentualne ulokowanie poradni psychologiczno – pedagogicznej w budynku w szkole
w Golęczewie nie może oznaczać, że zabraknie miejsca dla szkoły.
Pan D. Matysiak podkreślił, że uchwała dotycząca zmiany planu miejscowego dotyczy obszaru,
na którym zlokalizowany jest m.in. zabytkowy budynek „Kuźni”. Pan D. Matysiak zaapelował, aby w
ramach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usunąć dla nieruchomości
zabudowanej budynkiem „Kuźni” możliwość realizacji jakichkolwiek usług poza usługami oświaty,
co będzie stanowiło przygotowanie do zakupu tego budynku przez Gminę. Wówczas będzie można
stworzyć jeden duży kompleks oświatowy. Ewentualne usługi gastronomii nie powinny znajdować
się zbyt blisko przyszłej szkoły. Zachowanie możliwości takich usług może doprowadzić do sytuacji,
że w „Kuźni” mogłaby zostać uruchomiona dyskoteka lub pub, co miałoby bardzo negatywny wpływ
na przyszłe sąsiedztwo szkoły. Ponadto, p. D. Matysiak odniósł się do słów Prezesa ZGK
J. Świerkowskiego w sprawie nowej siedziby ZGK. Pan D. Matysiak podkreślił, że on będąc Radnym
poprzedniej kadencji był przekonany, że środki finansowe Rada Gminy przeznaczała na zakup, a nie
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dzierżawę nowej siedziby ZGK. Zdaniem p. D. Matysiaka zakup siedziby kosztowałby ok. 4 – 5
mln zł, a dzierżawa przez okres 10 lat będzie kosztować ponad 10 mln zł. Gdyby wówczas
p. D. Matysiak miał taką wiedzę, to nie głosowałby za dofinansowaniem pozyskania nowej siedziby
spółki ZGK.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zaznaczyła, że na początku sesji była poruszana kwestia budynku
„Kuźni” i jego zabezpieczenia zapisami planu miejscowego oraz poinformowała, że ten budynek
nie jest ujęty ani w rejestrze zabytków, ani w gminnej ewidencji zabytków.
Radny Powiatu Poznańskiego J. Świerkowski będący jednocześnie Prezesem ZGK Sp. z o.o. odnosząc
się do wypowiedzi p. D. Matysiaka stwierdził, że gdyby czytano i analizowano dokumenty
ze zrozumieniem to okazałoby się, że spółka ZGK kupiła swoją nową siedzibę.
Radna J. Pągowska złożyła wniosek o zakończenie dyskusji.
Następnie Radni dyskutowali nad zasadnością wniosku złożonego przez Radną J. Pągowską
i możliwością głosowania nad nim.
Radna J. Pągowska wycofała swój wniosek o zakończenie dyskusji.
Pan D. Matysiak stwierdził, że w prasie lokalnej został opublikowany niedawno wywiad z jedną
z Radnych Gminy Suchy Las obecnej kadencji, gdzie wskazywano na standardy zachowań i obrażanie
innych osób. Pan D. Matysiak podkreślił, że jego zdaniem słowa wypowiedziane przez Prezesa ZGK
J. Świerkowskiego w sprawie czytania dokumentów ze zrozumieniem były obraźliwe.
Ad. 17.
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zamknęła VIII sesję Rady Gminy Suchy Las VIII
kadencji w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 20:30.

Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las:
Anna Ankiewicz
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