Protokół z IX sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
13 czerwca 2019 r. (czwartek), godz. 16:30
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna
Porządek sesji:
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Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr VII/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2018 r.
Debata nad raportem o stanie Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2018.
Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Suchy Las za rok 2018.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu
z wykonania budżetu.
Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Suchy Las.
Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Dyskusja.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
PRZERWA
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na
lata 2019-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Suchy Las oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Suchy Las.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las.
Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w Złotnikach i Jelonku.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości
Golęczewo.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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.

Zanim nastąpiło oficjalne otwarcie IX sesji Rady Gminy Suchy Las przez Przewodniczącą Rady
Gminy A. Ankiewicz miało miejsce wręczenie Wójtowi Gminy G. Wojterze certyfikatu
„Wielkopolska Jakość” przez Prezesa Wielkopolskiego Instytutu Jakości i Wiceprezydenta Unii
Wielopolan R. Ciesielskiego. Pan R. Ciesielski przedstawił charakterystykę przedmiotowego
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certyfikatu oraz kryteria jakie należy spełnić, aby przedsiębiorca czy organizacja mogły otrzymać
ww. certyfikat.
Wójt G. Wojtera podziękował za otrzymany certyfikat oraz przeprowadzenie przez Wielkopolski
Instytutu Jakości szczegółowego audytu Urzędu Gminy Suchy Las. Wójt G. Wojtera podkreślił,
że wręczenie certyfikatu zbiega się z przedstawieniem pierwszy raz w historii raportu o stanie Gminy
Suchy Las. Zdaniem Wójta jest to pewnego rodzaju nagroda dla wszystkich osób, które na co dzień
tworzą jakość Urzędu Gminy, przede wszystkim dla pracowników Urzędu.
Pan R. Ciesielski podkreślił, że Unia Wielkopolan corocznie organizuje wydarzenie pn. „Dni Pracy
Organicznej” i co roku w ramach tego wydarzenia wręczane są nagrody „Wawrzyn Pracy
Organicznej” w sześciu kategoriach, do której kandydatów mogą zgłaszać wójtowie, burmistrzowie
i starostowie. Pan R. Ciesielski zachęcał do zgłaszania kandydatur do nagród w przyszłym roku.
Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz otworzyła IX sesję Rady Gminy Suchy Las
VIII kadencji w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 16:45, witając Radnych oraz gości.
Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że sesja Rady Gminy Suchy Las jest transmitowana
on – line, nagranie w systemie audio – video będzie dostępne na stronie internetowej
www.suchylas.pl. Z uwagi na publiczny charakter sesji nie należy posługiwać się danymi osobowymi,
ponieważ można narazić się na złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Ad. 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że obrady sesji są prawomocne.
Podczas sesji obecnych było 14 Radnych (Nieobecny był Radny K. Łączkowski).
Przewodnicząca A. Ankiewicz zapytała o ewentualne uwagi do porządku obrad.
Wójt G. Wojtera zgłosił do porządku sesji trzy projekty uchwał. Pierwszy projekt uchwały dotyczył
powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Suchy
Las. Drugi projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej. Trzeci projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019. Ponadto, Wójt zgłosił do porządku propozycję przyjęcia
oświadczenia w sprawie Panteonu Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że został przekazany przez Skarbnik Gminy załącznik nr 2
do uchwały ws. WPF o nazwie „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Suchy Las na lata
2019 – 2029”. Ponadto, Przewodnicząca A. Ankiewicz stwierdziła, że podczas posiedzenia Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego poinformowano o dodatkowych projektach uchwał
przygotowywanych na sesję. Przewodnicząca zaproponowała, aby projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r. znalazł się pod nr 17. Następnie,
projekt uchwały dotyczący powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
zadania własnego Gminy Suchy Las miałby mieć nr 23, projekt uchwały w sprawie udzielenia
Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej nr 24 i projekt oświadczenia
nr 25.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy R. Banaszak zapytał o przyczynę złożenia wniosku o umieszczenie
projektu uchwały ws. powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. zadania
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własnego Gminy Suchy Las dodatkowo w porządku sesji, a nie wniesienia tego projektu w trybie
zwyczajnym.
Wójt G. Wojtera poinformował, że w Gminie obowiązuje ponad 20 – osobowa lista oczekujących
na mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z rodzinami. Obecny zasób nieruchomości
gminnych jest zbyt skromny, aby zaspokoić te potrzeby. Pojawiła się możliwość uzyskania dotacji
z Banku Gospodarska Krajowego na realizację zamierzeń inwestycyjnych polegających m.in. na
budowie lokali na potrzeby gminnego zasobu mieszkaniowego i niebawem rozpoczęcie się termin
pozwalający na składanie stosownych wniosków. Ponadto, pojawiały się przepisy prawa, które dają
możliwość powierzenia tego rodzaju zadań własnych gminy w trybie in house m.in. spółką
komunalnym. Gmina chciałaby wykorzystać możliwość podjęcia uchwały, która pozwoli na
występowanie w imieniu Gminy spółce prawa handlowego z wnioskami do BGK, ale również
do innych banków. Jednocześnie Wójt G. Wojtera podkreślił, że w miesiącu lipcu nie będzie sesji.
Osobom oczekującym na mieszkania z gminnego zasobu również bardzo zależy na czasie, gdyż
niekiedy znajdują się trudnej sytuacji, np. mieszkają u rodzin. Podjęcie tego projektu uchwały pozwoli
rozpocząć działania w sprawie zwiększenia gminnego zasobu mieszkaniowego.
Radna J. Radzięda pytała o przeprowadzenie analizy czy bardziej opłacalna jest budowa mieszkań
przez Gminę czy nabycie mieszkań na wolnym rynku w różnych miejscowościach na obszarze gminy.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że takie analizy zostały przeprowadzone. Wójt zaznaczył, że pewne
możliwości nabycia lokali przez Gminę na rynku istnieją, ale nie w liczbie kilkunastu. Ponadto, często
wymagania sprzedających np. w zakresie standardu przekraczają możliwości Gminy co do zakupu
lokali z przeznaczaniem na tzw. lokale komunalne i socjalne. Dlatego zdecydowanie lepsza wydaje się
formuła wybudowania przez spółkę komunalną. Powierzenie zadania własnego pozwala na rozłożenie
obciążeń finansowych związanych z pozyskaniem substancji mieszkaniowej na wiele lat. Następnie
Wójt G. Wojtera przedstawił w skrócie zasady powierzenia spółce zadania własnego, m.in.
sporządzenia umowy wykonawczej powierzenia, gwarancji kredytowych dla spółki komunalnej oraz
wyłączenia tego trybu spod reżimu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Radny G. Słowiński zapytał, czy Radni mogliby poznać wyniki przeprowadzonych analiz.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że dotychczas udało się nabyć jedno mieszkanie w Biedrusku na wolnym
rynku. Ponadto, prowadzono rozmowy z deweloperami, które nie zakończyły się sukcesem.
Radny G. Słowiński stwierdził, że pytał o te analizy, o których wspominała uprzednio Radna
J. Radzięda, które wskazywałyby na konieczność budowy lokali socjalnych, i z którymi Radni
chcieliby się zapoznać przed podjęciem decyzji.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że analizy w formie protokołów i dokumentów nie istnieją. Analiza rynku
miała miejsce w formie korespondencji, pism i spotkań z firmami deweloperskimi. Sprawa była
prowadzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy.
Radny M. Przybylski stwierdził, że w ramach harmonogramu planowania inwestycji z reguły jest ona
najpierw umieszczana w WPF z podziałem na kilka lat, później następuje wypracowanie koncepcji
i dokładne sprecyzowanie kosztów, a następnie ma miejsce procedura przetargowa. W tym przypadku
najpierw poznajemy wykonawcę, którym ma być ZGK, a dopiero później Radni będą poznawać
koszty i sposób realizacji. Radny zaproponował, aby ten projekt uchwały trafił najpierw pod obrady
stosownej Komisji, aby szczegółowo go przeanalizować.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz stwierdziła, że generalnie można uznać, iż samodzielne
budowanie domów jest tańsze niż kupowanie, zwłaszcza jeżeli posiada się własny grunt. Zdaniem
Przewodniczącej projekt uchwały jest niepełny, ponieważ nie zawiera m.in. kosztu budowy m2, co jest
dość łatwe do określenia w przypadku, jeżeli inwestycja ma być realizowana na własnym gruncie.
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W takiej sytuacji koszty gruntu nie są brane pod uwagę. Należałoby porównać realizację inwestycji
przez spółkę ZGK z realizacją przez deweloperów na wolnym rynku. Według Przewodniczącej Rady
kwestia ta powinna trafić do Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że inicjatywa dotycząca budowy lokali socjalnych jest bardzo słuszna.
Z rozmów Radnego z przedstawicielami innych gmin wynika, że właśnie poprzez budowę mieszkań
przez spółki komunalne rozwiązywano problem niedoborów w gminnym zasobie mieszkaniowym.
Zdaniem Radnego powierzenie wybudowania i następnie administrowania zasobem mieszkaniowym
to słuszne rozwiązanie. Mieszkania budowane przez własną spółkę z pewnością będą tańsze
od mieszkań deweloperskich. Według Radnego Z. Hąci jeżeli terminy wymagają, aby ten projekt
uchwały został przyjęty na obecnej sesji, to należy go podjąć.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że spółka ZGK nie ma być deweloperem budującym mieszkaniowy zasób
gminy, tylko Gmina miałaby powierzyć spółce tę część zadań własnych. Jeżeli chodzi o koszty to nie
ma możliwości dzisiaj stwierdzić ich wysokości, ponieważ m.in. dotacje z BGK są na poziomie
od 25% do 45%. W umowie wykonawczej zostałby określony standard wykonania 18 mieszkań
i wówczas mogłyby się odbyć negocjacje odnośnie okresu spłaty kredytu przez spółkę i okresu
rekompensaty przez Gminę. W WPF planowana byłaby rekompensata dla spółki przez okres spłaty
kredytu, nadzoru i eksploatacji i dopiero wówczas będzie można precyzyjnie określić koszty
rekompensaty uiszczanej przez Gminę. Dziś jest zbyt mało danych, aby podać dokładne koszty.
Ten projekt zakłada powierzenie części zadań własnych Gminy spółce, która i tak część tych zadań
już wykonuje.
Radny M. Bajer stwierdził, że kwestia budowy mieszkań socjalnych jest bardzo ważna, ale dyskusja
w tej sprawie powinna się odbywać już po przerwie, po części absolutoryjnej sesji.
Radna J. Radzięda podkreśliła, że istotnym jest fakt, dlaczego Rada Gminy otrzymuje ten projekt
uchwały dopiero podczas sesji w celu jego bezzwłocznego uchwalenia.
Wójt G. Wojtera poinformował, że Gmina podpisała umowę z firmą Propolis, która doradza Gminie
w trzech blokach, tj. w kwestii przekształceń, w sprawie obligacji i w kwestii możliwości
przekazywania spółkom zadań własnych w formie powierzenia za rekompensatą. Spółka Propolis
przedstawiła nam wyniki na spotkaniu, które odbyło się już po przygotowaniu materiałów na sesję.
Przesłanką był także zamiar zaoszczędzenia ok. 2,5 miesiąca do kolejnej sesji i chęć rozpoczęcia prac
nad tą kwestią.
Radca prawny mec. H. Kuligowski stwierdził, że zmiana porządku obrad sesji musi odbyć się za
zgodą Rady, wyrażoną bezwzględną większością ustawowego składu rady. Należy przeprowadzić
indywidualne głosowanie odnośnie wprowadzenia każdego z proponowanych przez Wójta projektów
do porządku sesji. Jeżeli Rada Gminy zdecyduje się na wprowadzenie tego punktu do porządku,
to następnie w tym punkcie będzie się mogła odbyć normalna dyskusja odnośnie przyjęcia projektu
uchwały, będzie można wprowadzić zmiany do projektu uchwały i ewentualnie go przyjąć lub nie.
Radna W. Prycińska pytała czy jeżeli projekt uchwały zostanie przyjęty do porządku obrad,
a następnie nie zostanie podjęty, to czy będzie mógł być procedowany na kolejnej sesji?
Radca prawny mec. H. Kuligowski poinformował, że jeżeli projekt zostanie przyjęty do porządku
to będzie dalej procedowany i będzie mógł zostać uchwalony lub nie. A jeżeli projekt uchwały
nie zostanie uchwalony, to można do niego powrócić podczas kolejnych sesji.
Wójt G. Wojtera podkreślił, że działki na których miałoby być realizowane zadanie powierzone spółce
są własnością spółki. Jeżeli Gmina miałaby na tych działkach samodzielnie realizować zadania
inwestycyjne, to najpierw należałoby je od spółki ZGK nabyć.
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Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarekomendowała przyjęcie ww. projektu uchwały
do porządku i następnie przedyskutowanie go po przerwie i podjęcie ostatecznej decyzji co do jego
uchwalenia.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia do porządku obrad sesji
projektu uchwały ws. powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. zadania
własnego Gminy Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 5: Ankiewicz A., Bajer M., Hącia Z., Jankowiak M., Prycińska W.,
Przeciw – 7: Banaszak R., Koźlicka I., Majewski W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G.,
Wstrzymujących się – 2: Pągowska J., Sztolcman T.
Projekt uchwały nie został przyjęty do porządku sesji.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia do porządku
obrad sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., 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.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia do porządku obrad sesji
projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., 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.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia do porządku obrad sesji
projektu oświadczenia w sprawie Panteonu Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 13: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Majewski W., Pągowska
J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Hącia Z.
Projekt oświadczenia został przyjęty do porządku sesji.
Nowy porządek sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr VII/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2018 r.
Debata nad raportem o stanie Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2018.
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8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Suchy Las za rok 2018.
9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu
z wykonania budżetu.
10. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Suchy Las.
11. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
PRZERWA
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2019-2029.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Suchy Las oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Suchy Las.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w Złotnikach i Jelonku.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości
Golęczewo.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej.
24. Przyjęcie oświadczenia w sprawie Panteonu Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
25. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
26. Interpelacje i zapytania Radnych.
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Zamknięcie sesji.
Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr VII/19 z dnia 25 kwietnia 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 VII/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., 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.
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Ad. 4.
Przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2018 r.
Wójt G. Wojtera podkreślił, że raport o stanie Gminy Suchy Las jest przedstawiany po raz pierwszy
na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Raport został przedstawiony w formie dokumentu opisowego na podstawie danych przekazanych
przez kierowników wydziałów i referatów Urzędu Gminy, kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych oraz prezesów gminnych spółek komunalnych.
Wójt w skrócie przedstawił systematykę raportu oraz główne informacje zawarte w ww. raporcie,
zwracając szczególną uwagę na poszczególne rozdziały, m.in. dotyczące oświaty czy współpracy
z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem. Zdaniem Wójta, informacje z tych rozdziałów
wskazują, że Gmina Suchy Las jest gminą młodą, prężną i nowoczesną. Wójt zwrócił uwagę, że dzieci
i młodzież do 20 roku życia stanowi aż 20% ogółu mieszkańców gminy, co jest bardzo wysokim
wskaźnikiem na tle 17 gmin z terenu powiatu poznańskiego. Ilość organizacji pozarządowych na
terenie gminy – ponad 70 świadczy o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i obywatelskiego
modelu gminy, gdzie pewna cześć zadań gmin jest przekazywana właśnie organizacjom
pozarządowym. Wójt zaznaczył, że już 3 lata temu na jednej z konferencji wskazywano Gminę Suchy
Las jako gminę opartą na działalności stowarzyszeń i wzór współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Taka szeroka współpraca z organizacjami wiąże się też z kosztami, tj. Gmina
przeznacza ok. 1,5 mln zł na dofinansowanie działalności stowarzyszeń we wszystkich obszarach
działalności. Następnie Wójt wskazał na aktywność organów gminnych jednostek pomocniczych,
które współpracują bezpośrednio z mieszkańcami i w ramach tych działań realizowanych jest bardzo
wiele ciekawych inicjatyw, w szczególności tzw. zadania lokalne. Wójt wskazał na wysoką
efektywność pracy Urzędu Gminy, który według statystyk prowadzonych spraw można porównywać
z urzędem w średniej wielkości mieście, ok. 30 000 mieszkańców. Jako przykład Wójt podał ilość
planów miejscowych procedowanych w Gminnej Pracowni Urbanistycznej w stosunku do ilości
planów opracowywanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu. Wójt poinformował,
że w 2018 r. Rada Gminy Suchy Las podjęła prawie 150 uchwał, które realizowane są przez Urząd
Gminy. Wójt przedstawił również liczbę i zakres działalności spółek komunalnych, w których Gmina
jest udziałowcem, bądź akcjonariuszem. Podstawowym celem tych spółek jest realizacja zadań
publicznych na rzecz mieszkańców, a nie tylko osiąganie pozytywnych wyników finansowych. Wójt
G. Wojtera podkreślił, że raport liczy ok. 90 stron więc nie ma uzasadnienia, aby w całości
odczytywać go podczas sesji. Podsumowując zapisy raportu Wójt stwierdził, że Gmina Suchy Las jest
podmiejską, nowoczesną gminą z dużymi możliwościami, ale także z potrzebami
i problemami, których rozwiązywanie nieraz wymaga długiego czasu.
Ad. 5.
Debata nad raportem o stanie Gminy.
Radny M. Bajer stwierdził, że w raporcie powinny znaleźć się informacje Przewodniczących Komisji
Rady Gminy w zakresie ich dotyczącym. Radny M. Bajer przedstawił uwagi i informacje w imieniu
Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych. Radny zwrócił uwagę na
kwestie placów zabaw, boisk i siłowi zewnętrznych. Radny odniósł się do kwestii polityki
zagospodarowania odpadów na terenie gminy, zapotrzebowania w energię oraz zagrożenia
blackout’em czy edukacji proekologicznej w szkołach. Radny M. Bajer zaproponował powstanie
tzw. patrolu ochrony środowiska, który będzie działał w strukturze Straży Gminnej. Radny zwrócił
uwagę również na kwestie bezpieczeństwa w gminie, podkreślając rolę OSP.
Radny M. Przybylski przypomniał o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadziła
obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminny. Ponadto, Radny wspomniał o możliwości udziału
w debacie mieszkańców posiadających podpisy co najmniej 20 mieszkańców. Radny zaznaczył, że nie
ma ani jednej takiej osoby, która zechciałaby zabrać głos w debacie spośród mieszkańców, co może
oznaczać, że kwestia raportu nie została odpowiednio wypromowana. Radny stwierdził, że istnieje
możliwość uszczegółowienia przez Radę Gminy w formie uchwały zasad i wymogów dotyczących
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opracowywania raportu i należałoby się nad tym zastanowić, aby do przyszłego roku taki projekt
uchwały sformułować. Radny podkreślił, że raport nie zawiera informacji w kwestii najważniejszych
problemów z jakimi boryka się Gmina, tj. problemów komunikacyjnych oraz kwestii oświatowych
i wykorzystania bazy oświatowej. Radny zwrócił uwagę na sprawę tzw. ul. Nowej Obornickiej
i północno – wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej, o których nie wspomniano w raporcie.
Następnie Radny zwrócił uwagę na kwestię obwodu szkolnego nr 2 w Suchym Lesie i wykorzystania
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz możliwości pomieszczenia w tym budynku wszystkich
uczniów tej szkoły w najbliższych latach.
Wójt G. Wojtera poinformował, że został zniesiony limit 24 uczniów w oddziale. Wójt stwierdził,
że nadal obowiązuje tzw. przepis migracyjny i to pozwala niwelować kwestię nadwyżek czy
niedoborów uczniów w poszczególnych szkołach. Według Wójta progres w liczbie uczniów SP nr 2
nastąpi i może ona wynosić ok. 700 uczniów. Zdaniem Wójta przy dobrej organizacji pracy szkół
nie ma ryzyka wystąpienia drugiej zmiany ani w SP nr 1, ani w SP nr 2. Wójt zaznaczył jednak, że nie
da się do końca przewidzieć kwestii przyrostu liczby mieszkańców w gminie i tym samym liczby
przyszłych uczniów. Wójt poinformował o zapisie w uchwale, który zakłada wyodrębnienie
tzw. obwodu centralnego. Jednak warunkiem wprowadzenia tych zapisów w życie jest nabycie
nieruchomości pod budowę szkoły, choć pierwsze podejście do nabycia tej nieruchomości się nie
powiodło. Z właścicielem tej nieruchomości będą prowadzone dalsze negocjacje, również w ramach
odszkodowań z tytułu nabycia gruntów pod pasy drogowe.
Radny W. Majewski odniósł się do zapisów w raporcie, wskazując przede wszystkim na brak
realizacji przez Wójta Gminy zadań proponowanych przez gminne jednostki pomocnicze. Radny jako
przykład niezrealizowanych zadań lokalnych wskazał budowę kamer przy boisku na os. Grzybowym
czy zaadoptowanie budynku po przedszkolu na świetlicę wiejską w Złotnikach – Wsi. Radny odniósł
się także do wykonania uchwał, w szczególności wykonania uchwały budżetowej – poziom realizacji
wydatków majątkowych za 2018 r. – 23%, dzięki niektórym Radnym udało się ten poziom
zweryfikować do wysokości 45%, przy porównaniu wykonania wydatków majątkowych za 2017 r.
– poziom 62%. Według Radnego W. Majewskiego realizacja wydatków majątkowych jest na
beznadziejnym poziomie. Zdaniem Radnego stałą zasadą są błędy matematyczne i opisowe
w dokumentach finansowych przedstawianych Radnym do procedowania podczas sesji Rady
i posiedzeń Komisji.
Radna J. Pągowska zajęła stanowisko w kwestii gospodarki przestrzennej omówionej w raporcie
o stanie gminy za 2018 r. i przedstawiła rodzaje zabudowy na terenie gminy według przeznaczenia
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Radna ponadto zwróciła uwagę na liczbę
procedowanych, uchwalonych, ale również wszczętych do opracowania miejscowych planów w roku
2018 i w skrócie omówiła tę kwestię. Radna wskazała także na poziom wydatków gminnych
na potrzeby realizacji polityki przestrzennej i sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Jednocześnie Radna J. Pągowska poruszyła kwestię wydanych w Gminie decyzji
i informacji z zakresu planowania i zagospodarowania terenu w 2018 r.
Radna I. Koźlicka zwróciła uwagę, że pomimo iż Gmina Suchy Las jest jedną z najbogatszych gmin
w Polsce, to są na jej terenie miejsca, gdzie nie ma należytych dróg, kanalizacji. Według Radnej miarą
nowoczesności w XXI w. jest rozwój infrastruktury i to powinien być priorytet dla władz gminnych.
Kwestia rozwoju komunikacji, infrastruktury technicznej, w tym dróg i ścieżek rowerowych powinny
być priorytetowe. Raport o stanie gminy powinien być dobrą okazją dla przemyśleń o priorytetach
na przyszłość.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego J. Dudkiewicz stwierdził, że raport o stanie gmin
nie zawiera zagrożeń, czyli tego wszystkiego co jest problemem w gminie i to można byłoby uznać
za pewien brak. Gdyby Rada Gminy podjęła się sformułowania zasad w kwestii tego, co ma zawierać
w przyszłości raport o stanie gminy, to w raporcie powinien znaleźć się zapis o zagrożeniach
dla gminy. Zdaniem J. Dudkiewicza raport powinien zawierać również katalog najważniejszych zadań
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inwestycyjnych jakie Gmina zamierza zrealizować. Raport powinien zawierać opis zagrożeń i działań,
które Gmina powinna podjąć w celu niwelowania tych zagrożeń.
Wójt G. Wojtera podkreślił, że główny problem i cel jest właściwie od 20 lat taki sam i można
go określić jako „wylot na północ”. Wójt wskazał, że przez dwa miesiące był w Gminie
opracowywany dokument dotyczą konieczności budowy lub przebudowy ul. Obornickiej, czyli
o problemie wylotu na północ z Poznania z propozycjami Gminy Suchy Las. Opracowanie to zostanie
przekazane do Przewodniczącej Rady Gminy. Wójt podkreślił, że jeżeli Gmina miałaby się w to w
pełnym zakresie zaangażować to byłby to koszt ok. 50 – 80 mln zł i te środki finansowe będą musiały
się znaleźć. Dokument ten Wójt G. Wojtera złożył u Prezydenta Miasta Poznania. Wójt zaznaczył,
że Gmina ma swojego przedstawiciela w zarządzie stowarzyszenia S11. Wójt poinformował, że w
lipcu w Poznaniu odbywa się konferencja poznańskich rad osiedli i ta konferencja w przeszłości jako
jedną ze swoich głównych tez przyjęła blokowanie wiaduktów w ciągu ul. Sucholeskiej
i Biskupińskiej. Wójt stwierdził, że stara się przekonać przedstawicieli tych poznańskich radnych
osiedlowych, zwłaszcza z terenu Strzeszyna do zmiany stanowiska odnośnie wiaduktów i do
spojrzenia na te wiadukty jako na węzły komunikacyjne. Wójt chciałby również przekonywać Urząd
Marszałkowski do przebudowy drogi wojewódzkiej, ponieważ niedługo ul. Obornicka zmieni
kategorię na drogę wojewódzką do Piły. Wójt podkreślił, że niestety brakuje decyzji i wskazania przez
Miasto Poznań jakiejkolwiek perspektywy czasowej, nawet odległej.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz podsumowując debatę stwierdziła, że decyzje w sprawie
ul. Obornickiej i tzw. wylotu na północ z Poznania są niejednoznaczne i ciągle zmieniają
się koncepcje i założenia. Odnośnie raportu o stanie gminy Przewodnicząca Rady stwierdziła, że do
następnego raportu jest czas i możliwość, aby wypracować założenia i standardy do przyszłego
raportu. Obecnie nie ma takich założeń i dlatego trudno jest mówić, czy raport jest wykonany
poprawnie i czy jest kompletny. Przewodnicząca Rady podkreśliła, że raport spełnia obecne warunki,
które są wskazane w ustawie o samorządzie gminny. Według Przewodniczącej Rady raport mógłby
na przyszłość zawierać dział dotyczący zagrożeń.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Pągowska J.,
Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Majewski W.,
Wstrzymujących się – 2: Przybylski M., Słowiński G.
Uchwała została podjęta i nosi numer IX/112/19.
Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy wotum zaufania.
Ad. 7 i Ad. 8.
Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2018 i przedstawienie
sprawozdania finansowego Gminy Suchy Las za rok 2018.
Wójt G. Wojtera podziękował Radnym za debatę nad raportem o stanie gminy oraz udzielone wotum
zaufania. Wójt podkreślił, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. zostało przekazane
w formie dokumentu Radnym i zostało szczegółowo przeanalizowane oraz przedyskutowane. Wójt
odniósł się do dynamicznej sytuacji mającej miejsce w 2018 r. w zakresie zmian przepisów prawa
samorządowego, w szczególności przepisów oświatowych oraz bardzo dotkliwych zmian na rynku
usług budowlanych, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Cenowe realia
rynkowe zmieniały się bardzo dynamicznie, choć mimo to Gminie generalnie udało się uniknąć
zawarcia umowy na wykonanie, której nie udałoby się zrealizować z powodu niedostosowania cen.
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Niekiedy na rynku zamówień publicznych było tak, że ci co podpisali umowy mieli większe
zmartwienia od tych, co nie podpisali. Kosztorysy inwestorskie zupełnie oderwały się od poziomu
ofert składanych w postępowaniach przetargowych przez wykonawców, co bardzo mocno odcisnęło
się na polityce inwestycyjnej Gminy. Zdaniem Wójta, Gmina Suchy Las pozytywnie odnalazła się
w realiach reformy oświatowej, a koszty dostosowania na szczęcie nie okazały się aż tak duże jak
początkowo zakładano. Dostosowanie do wymogów reformy oświatowej odbyło się bardzo sprawnie,
również przy dobrej współpracy z rodzicami uczniów, którzy często są mocno zaangażowani
w sprawy szkolnictwa. Wójt podkreślił, że najważniejsze informacje ze sprawozdania przedstawi
Skarbnik Gminy.
Następnie Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska przedstawiła najważniejsze informacje ze sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2018 r., na które poza sprawozdaniem opisowym z wykonania dochodów
i wydatków budżetowych składa się sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzi bilans,
rachunek zysków i strat oraz zmiany w funduszu jednostki. Skarbnik wykorzystała do tego celu
prezentację multimedialną (Wydruk prezentacji stanowi załącznik do protokołu). Skarbnik
poinformowała, że dochody w 2018 r. zostały wykonane na poziomie ponad 145 mln zł, co stanowi
85,5% planu, zaś w 2017 r. było to 101%. Na niższe wykonanie dochodów składają się przede
wszystkim niewykonane dotacje pochodzące ze źródeł UE, z uwagi na przedłużające się procedury
weryfikacji wniosków o płatności w Urzędzie Marszałkowskim. Dotychczas nie wszystkie
zaplanowane i zakontraktowane dochody w 2018 r. z tytułu dotacji z UE wpłynęły do Urzędu Gminy.
Filarem gminnych dochodów są dochody własne gminy, na które przede wszystkim składają
się dochody z podatków i opłat lokalnych (udział Gminy w podatkach PIT, CIT i podatki lokalne),
następnie są subwencje i dotacje na zadania zlecone, w tym program Rodzina +. W dalszej kolejności
Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo strukturę dochodów gminnych. Wykonanie dochodów
z podatków i opłat lokalnych w 2018 r. było na poziomie 95% i na te dochody Gmina ma wpływ
bezpośredni lub pośredni. Następnie Skarbnik omówiła poziom realizacji dochodów z poszczególnych
podatków w 2018 r. oraz na przestrzeni lat poprzednich, w tym dochodów z podatków od środków
transportowych. Głównym źródłem tych dochodów są podatki, czyli udziały w PIT i w CIT
– ponad 42% oraz podatki i opłaty lokalne. Skarbnik podkreśliła, że w 2019 r. należy brać pod uwagę
proponowane zmiany w polityce fiskalnej państwa w zakresie PIT, co będzie miało zasadniczy wpływ
na samorządy. Następnie Skarbnik Gminy omówiła dochody z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, które są przekazywane przez urząd skarbowy oraz
dochody z mienia komunalnego, w tym czynsze oraz dochody ze sprzedaży. Skarbnik wspomniała
o dochodach z tytułu tzw. opłaty śmieciowej – 3% ogółu dochodów oraz o dochodach z tytułu
świadczonych usług przez Gminę (np. opłaty w przedszkolach). Jeżeli chodzi o podatki i opłaty
lokalne to w ich skład wchodzą: podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatek
od środków transportowych oraz podatek rolny i leśny. Skarbnik przedstawiła procentowe wykonanie
planu podatków w latach 2014 – 2018. Następnie zostały omówione dochody z tytułu podatku
od środków transportowych w latach 2008 – 2018 oraz czynniki, które mają wpływ na jego wysokość
w Gminie Suchy Las. W dalszej kolejności Skarbnik M. Wojtaszewska omówiła poziom wykonania
wydatków ogółem, który wyniósł 72,4% planu z podziałem na poszczególne działy, w tym wydatków
związanych z tzw. subwencją wyrównawczą na rzecz mniej rozwiniętych samorządów – tzw.
janosikowym – 11 mln zł. Największe wydatki przeznaczane są na oświatę, tj. ponad 40 mln zł,
kolejno są wydatki na transport i program Rodzina + (wydatek na poziomie 20 mln zł), wydatki
na działalność kulturę, gospodarka komunalna (utrzymanie infrastruktury gminnej i gospodarka
odpadami), bezpieczeństwo, administracja, gospodarka mieniem, rolnictwo i łowiectwo (wodociągi
i kanalizacja). Skarbnik Gminy przedstawiła wykonanie wydatków bieżących i majątkowych oraz
poziom nadwyżki operacyjnej, czyli nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi
świadczącej o możliwości obsługi zadłużenia.
W dalszej kolejności Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska w skrócie omówiła sprawozdanie finansowe,
w skład którego wchodzi bilans wraz informacją dodatkową do bilansu, rachunek zysków i strat oraz
zmiany w funduszu jednostki. Nowością za 2018 r. jest sporządzenie tzw. informacji dodatkowej
do bilansu, w której znajdują się najważniejsze dane dotyczące ewidencji pozabilansowych, czyli
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zestawień majątku, który nie należy do Gminy (np. gwarancje depozytowe). Jest to zestawienie
zbiorcze wszystkich gminnych jednostek.
Ad. 9.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu
z wykonania budżetu.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska poinformowała, że w dniu 19 kwietnia br. wpłynęła do Urzędu
Gminy Suchy Las uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2018 r. wraz
informacją o stanie mienia jednostki z objaśnieniami. Skarbnik Gminy podkreśliła, że opinia RIO,
która wpłynęła do Urzędu Gminy jest opinią pozytywną.
Ad. 10.
Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Suchy Las.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska podkreśliła, że informacja o stanie mienia komunalnego
jest integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu i znajdują się w niej dane o tym, co składa
się na mienie gminy, czyli własność i inne prawa majątkowe. Skarbnik przedstawiła w skrócie
strukturę informacji o stanie mienia za 2018 r., z wyszczególnieniem zdarzeń, które miały wpływ
na zmianę struktury mienia komunalnego, w szczególności zbycia i nabycia. Informacja o stanie
mienia zawiera wszystkie prawa rzeczowe, ograniczone prawa rzeczowe oraz prawa zobowiązaniowe,
które przysługują Gminie Suchy Las.
Ad. 11.
Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej
w zakresie wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018 informując, że Komisja Rewizyjna
w przedmiotowej sprawie spotykała się na 5 posiedzeniach. Radny przedstawił co było przedmiotem
badania Komisji oraz jakimi kryteriami kierowała się Komisja. Następnie Przewodniczący Komisji
odczytał wnioski z opinii Komisji o wykonaniu budżetu za 2018 r. oraz podkreślił, że Komisja
Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018 oraz
sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 r.
„(…) Ustalono, że Gmina zrealizowała przychody budżetu w wysokości 39.273.610,42 zł, w tym
z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 27.115.268,74 zł (100,00% planu). Gmina wykazała również
wolne środki znajdujące się w jej dyspozycji (środki, które nie są wydatkowane w określonym dniu
na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie danej jednostki) w wysokości 12.158.341,68 zł.
Ustalono, że stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wynosił
73.355.322,90 zł, co stanowiło 50,30 % dochodów wykonanych. Komisja w toku dyskusji stwierdziła,
że stan zadłużenia nie przekroczył norm ustawowych, określonych odrębnymi przepisami. Komisja
zwróciła uwagę na brak przesunięcia niektórych wydatków majątkowych w WPF na rok następny,
co spowodowało blokadę w budżecie na 2018 rok kwoty ponad 33 mln zł. Z drugiej strony nie
podejmowano inicjatywy w zakresie urealnienia dochodów budżetowych, których nie wykonano na
kwotę ponad 26 mln zł. Ustalono, że na dzień 31.12.2018 r. gmina posiadała lokaty w kwocie
26.000.000 zł. Komisja pozytywnie opiniuje przedłożoną informację o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Suchy Las na dzień 31 grudnia 2018 r. posiada 417,0442 ha
gruntów komunalnych. W 2018 r. zawarto 23 umowy cywilno - prawne, których skutkiem było
nabycie lub zbycie nieruchomości. Wydano także 7 decyzji administracyjnych dotyczących
skomunalizowania gruntów o łącznej powierzchni 0,3759 ha. Wydano również 4 decyzje
administracyjne w trybie z urzędu dotyczące podziału gruntów gminnych. Przeanalizowano
też podziały geodezyjne, na mocy których na własność Gminy przeszło 0,7613 ha gruntów pod drogi
o wartości szacunkowej 337.884,55 zł. Przeanalizowano kwestie związane z użytkowaniem
wieczystym, służebnością przesyłu, prawem użytkowania oraz trwałym zarządem. Komisja zapoznała
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się z użyczeniami oraz dzierżawami. Komisja zapoznała się z dochodami i wydatkami z tyt.
wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. Komisja przeanalizowała listę obiektów
komunalnych i ich wartość na dzień 31 grudnia 2018 r. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem
finansowym za 2018 r., które w toku dyskusji oceniono pozytywnie. Po dokonaniu całościowej oceny
wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Las
pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Suchy Las za 2018 r.”.
W dalszej kolejności Przewodniczący M. Jankowiak odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las za 2018 r.
„Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Las w składzie: Maciej Jankowiak - przewodniczący, Joanna
Pągowska, Wiesława Prycińska, Michał Przybylski oraz Tomasz Sztolcman, działając na podstawie
art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 199 ust. 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Gminy
Suchy Las za 2018 rok i składa do Rady Gminy Suchy Las wniosek o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Suchy Las za 2018 rok. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w opinii Komisji
Rewizyjnej będącej załącznikiem do niniejszego wniosku. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym
następującym stosunkiem głosów: 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Przekazanie niniejszego
wniosku do Rady Gminy Suchy Las powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej”.
Ad. 12.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak odczytał w całości opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy za rok 2018 wyrażoną w formie uchwały składu orzekającego RIO.
„Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 czerwca
2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. 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: K. Chyra, A. Pruska, działając na podstawie art. 13 pkt 8
i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych,
w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wyraża
o przedłożonym przez Przewodniczącą Rady Gminy Suchy Las wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie Wójtowi Gminy Suchy Las absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
następującą opinię. Przy piśmie z dnia 3 czerwca 2019 r., doręczonym tutejszej Izbie 3 czerwca
2019 r. Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las przesłała wniosek Komisji Rewizyjnej Gminy Suchy
Las o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las za rok 2018 (sporządzony 3 czerwca
2019 r.) wraz z załącznikiem w postaci opinii Komisji Rewizyjnej Gminy Suchy Las o wykonaniu
budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018. Z uzasadnienia opinii wynika, że przedmiotem badania,
stanowiącym podstawę do wydania opinii, były sprawozdanie finansowe za rok 2018, sprawozdanie
Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2018 rok, informacja o stanie mienia
gminnego. Komisja Rewizyjna zapoznała się także z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2018 rok wraz z informacją
o stanie mienia jednostki i objaśnieniami. Komisja Rewizyjna zrealizowała zatem dyspozycję
wynikającą z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z uzasadnienia
wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna podczas badania sprawozdania z wykonania budżetu za
2018 rok kierowała się kryteriami: legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Sprawozdanie
badano również w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Z przedłożonej opinii
Komisji Rewizyjnej wynika, że zwrócono uwagę na rozbieżności między zaplanowanymi dochodami
i wydatkami budżetowymi w stosunku do zrealizowanych dochodów i wydatków. Komisja Rewizyjna
w odniesieniu do wykonania dochodów stwierdziła, że niski stopień wykonania spowodowany był
czynnikami zewnętrznymi. Natomiast w odniesieniu do wydatków Komisja Rewizyjna stwierdziła, że
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brak opisów dla niektórych zadań uniemożliwił pełną i obiektywną ocenę ich realizacji. Komisja
Rewizyjna przeanalizowała w szczególności te wydatki majątkowe, które nie zostały wykonane lub
zostały wykonane częściowo. W tym zakresie Wójt Gminy złożył wyjaśnienia, których treść zawarto
w opinii. W przedłożonej opinii Komisja Rewizyjna sformułowała m.in. następujące wnioski: przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 39.273.610,42 zł, w tym z tytułu kredytów i
pożyczek w kwocie 27.115.268,74 zł (100% planu),
- wykazano wolne środki w wysokości 12.158.341,68 zł,
- stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wynosił 73.355.322,90 zł,
co stanowiło 50,30% wykonanych dochodów (stan zadłużenia nie przekroczył norm ustawowych,
określonych odrębnymi przepisami),
- na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiadała lokaty w kwocie 26.000.000,00 zł,
- zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zarządzeniami Wójta były zgodne z zapisami
ustawy o finansach publicznych,
- Wójt nie przekroczył upoważnień nadanych mu przez Radę Gminy uchwałą nr XL/454/17 z dnia
18 grudnia 2017 r.,
- pozytywnie oceniono informację o stanie mienia.
W konkluzji dokonanej oceny Komisja Rewizyjna, biorąc pod uwagę powyższe, pozytywnie oceniła
wykonanie budżetu i postanowiła zawnioskować o udzielenie Wójtowi Gminy Suchy Las
absolutorium za 2018 rok. Uchwała w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium została podjęta
w głosowaniu jawnym - 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący się (5-osobowy skład Komisji Rewizyjnej).
Skład Orzekający wskazuje, że wniosek Komisji Rewizyjnej nie powinien być formułowany jedynie
na podstawie fragmentarycznych czynności procesu kontrolnego, sprowadzonego wyłącznie do
analizy sprawozdania finansowego czy sprawozdania organu wykonawczego z wykonania budżetu,
lecz winien wynikać także z konkretnych czynności kontrolnych. W dokumencie nie wykazano jakie
kontrole własne przeprowadziła Komisja Rewizyjna, w jakim zakresie i jakie były ustalenia
przeprowadzonych kontroli oraz czy wyjaśniono ewentualnie powstałe rozbieżności.
Skład Orzekający informuje, że w przedłożonym wniosku oraz w stanowiącej załącznik do wniosku
opinii przywołane zostały nieaktualne dane promulgacyjne, a przede wszystkim powołano się na
nieobowiązujące już przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; aktualnie
obowiązuje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
Ponadto Skład Orzekający informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych izby wydają opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium w terminie 14 dni (licząc od dnia wpływu
opinii do izby). Przewodnicząca Rady w piśmie z dnia 3 czerwca 2019 r. wskazała, że sesja
absolutoryjna odbędzie się 13 czerwca 2019 r. Zatem nie uwzględniono terminu, o którym mowa
w art. 19 ust. 3 cytowanej ustawy oraz czasu niezbędnego na przekazanie korespondencji w sprawie.
Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża
opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Suchy Las z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, został podjęty zgodnie z wymogami prawa
i jest uzasadniony”.
Ad. 13.
Dyskusja.
Radny M. Przybylski odniósł się do sposobu procedowania wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Suchy Las. Zadaniem Radnego Komisja Rewizyjna pracowała bardzo zgodnie,
bardzo merytorycznie i profesjonalnie według zaproponowanego przez Przewodniczącego Komisji
podziału pracy. Radne J. Pągowska i W. Prycińska zajmowały się dochodami budżetowymi, zaś Radni
M. Przybylski i T. Sztolcman wydatkami. Zasadniczo główna analiza miała miejsce podczas dwóch
posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Podczas analizy dochodów budżetowych obecna była Skarbnik
Gminy, która udzieliła szczegółowych i rzeczowych wyjaśnień i ta kwestia nie budziła większych
zastrzeżeń. Następnie Radny zacytował kilka sformułowań z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia
30 maja br., podczas którego omawiane były wydatki budżetowe za rok 2018. W ramach podziału
pracy Radny T. Sztolcman analizował wydatki bieżące, a Radny M. Przybylski wydatki majątkowe.
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„(…) Radny T. Sztolcman stwierdził, że w wydatkach bieżących znajduje się wiele błędów
obliczeniowych być może z nieścisłości rachunkowych, bądź z filozofii wyliczania. Radny podkreślił,
że na 12 stronie sprawozdania w załączniku nr 2 dział 801 - oświata i wychowanie, pierwsza pozycja
012540 kwota jest niezgodna z dokonanymi obliczeniami. Radny podkreślił, że prosił o
wytłumaczenie czy jest to kwestia rachunkowa czy nie wykonano dotacji na jedno dziecko”. Radny
M. Przybylski poinformował, że nie wyjaśniono ww. wątpliwości, ponieważ na posiedzeniu nie było
osób z Wydziały Finansowego. Pewnych wyjaśnień próbował udzielić Zastępca Wójta M. Buliński
i Kierownik Referatu Komunalnego J. Radomska. „(…) Radny T. Sztolcman poinformował, że w
wyjaśnieniach wskazano, że dotacja dotyczyła 7 dzieci. Radny podkreślił, że przeliczając koszty
na 7 dzieci kwota wynosi 2.661 zł, natomiast w budżecie widnieje kwota 1.901 zł. Radny stwierdził,
że sprawa musi zostać wytłumaczona”. Według Radnego M. Przybylskiego nie było możliwości
wytłumaczyć tej kwestii. „(…) Radna J. Pągowska stwierdziła, że między sprawozdaniem, a budżetem
nie powinno być tylu rozbieżności, gdyż kwoty powinny się zgadzać w jednym i drugim dokumencie.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że największe różnice znalazły się w dziale 6164300 zakup usług
pozostałych - 1 mln 600 tys. zł niewykorzystanych środków. Radny poruszył również kwestię zadania
4300 zimowe utrzymanie dróg, w którym wskazane kwoty dają 1 mln 634 tys. zł, a w wykonaniu
widnieje kwota na 1 mln 500 tys. zł. Radny spytał czy te zadania były wykonane na takie kwoty czy
planowane. Kierownik Referatu Komunalnego J. Radomska stwierdziła, że nie wie co miała na myśli
Pani Skarbnik, gdyż w tabelce nie ma rozbicia na poszczególne zadania. Kierownik pokreśliła, że są to
kwoty wykonania zadania”. „(…) Radny T. Sztolcman stwierdził, że w dziale 92195, paragraf 4990
wykonanie określono na – 1.320 zł i Radny zapytał czy nie należy dodać tej kwoty do dochodów,
gdyż kwota nie była zabudżetowana. Ponadto, Radny podkreślił, że zadanie z paragrafu 4990 nie
zostało opisane. Radny T. Sztolcman stwierdził, że duże oszczędności wystąpiły w dziale 926 Kultura
fizyczna i obiekty sportowe w kwocie 100 000 zł, w dziale 80104 Przedszkola prawie 400 000 zł,
w kolejności Wynagrodzenia osobowe ponad 100 000 zł oraz w paragrafie 4217, który nie został
opisany w kwocie 150 000 zł. Wójt M. Buliński poinformował, że przygotuje się i przekaże
informacje”. „(…) Radny T. Sztolcman reasumując stwierdził, że należy podkreślić na jakie zadania
i cele dane środki zostały przeznaczone, gdyż w otrzymanym sprawozdaniu jak i w materiałach nie ma
takich informacji. Radny stwierdził, że niektóre luki można łatwo zinterpretować jednak pozostałe
zadania wymagają opisu. Wójt M. Buliński poinformował, że puste miejsca zostaną uzupełnione
o informacje.” Według Radnego M. Przybylskiego to Radny T. Sztolcman przy udziale innych
Radnych wymieniał jeszcze wiele innych wątpliwych kwestii. Radny podkreślił, że podczas analizy
wydatków majątkowych nie był obecny nikt z Referatu Budowlano – Inwestycyjnego, a wydatki
przecież zostały zrealizowane na bardzo kiepskim poziomie. Pewnych wyjaśnień w tej sprawie
udzielił Wójt M. Buliński. Radny M. Przybylski podkreślił, że RIO wskazało, że Komisja Rewizyjna
powinna przeprowadzić bardziej pogłębioną kontrolę, ale przy takiej współpracy z Urzędem Gminy
jaka była nie można sobie tego nawet wyobrazić. Komisja Rewizyjna w swoim wniosku według
Radnego M. Przybylskiego bardzo delikatnie oceniła Wójta. Radny stwierdził, że projekt tego
wniosku jeszcze przed jego przyjęciem znalazł się na biurkach urzędników, prawdopodobnie na
biurku Wójta Gminy lub Skarbnik Gminy i z tego wniosku zaproponowano wykreślić dwa zdania.
Cytat: „(…) W toku dyskusji podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej członkowie Komisji zwrócili
uwagę na utrudnienia w zakresie pozyskania informacji ze względu na brak Pani Skarbnik lub osoby
ją zastępującej”. To zdanie o braku Pani Skarbnik postanowiono wykreślić, bo jeżeli jej nie było,
to dlaczego to wykreślono. Ponadto proponowano w pierwotnej wersji wniosku zapis „(…) Komisja
zwróciła uwagę na brak inicjatywy Wójta w zakresie przesunięcia niektórych wydatków”. Ten zapis
też wykreślono, a przecież to Wójt powinien inicjować zmiany w budżecie. Radny podkreślił, że nie
powinno być tak, aby wpływ na formułowanie wniosku miały te osoby, których ta opinia dotyczy,
ponieważ to jest po prostu niepoważne i niewłaściwe. Radny stwierdził, że jest zmiana standardów,
ale nie powinno się niszczyć wszystkiego, nawet tego co jest dorobkiem nie tylko poprzedniej
kadencji. Radny zaznaczył, że dobrze ocenia pracę Radnych, a gorzej pracę Urzędu Gminy
i podziękował wszystkim za pracę włożoną w to zadanie, w szczególności Radnemu T. Sztolcmanowi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak podziękował za dobrą współpracę w ramach
Komisji. Przewodniczący stwierdził, że „bije się w piersi” z powodu opóźnienia w pracach Komisji
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nad tą kwestią, ponieważ jest to pierwsze absolutorium Komisji w nowym składzie. Powodem
prawdopodobnie było zbyt późne rozpoczęcie prac. Przewodniczący podkreślił, że Pani Skarbnik była
do dyspozycji. W czasie kiedy odbywało się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 30 maja br. Pani
Skarbnik była na szkoleniu i była do dyspozycji telefonicznej, a Kierownik Referatu Budowlano
– Inwestycyjnego była tego dnia na urlopie i nie było możliwości jej zaproszenia. Przewodniczący
Komisji zadeklarował, że w następnym roku kwestię absolutorium Komisja rozpocznie analizować
dużo wcześniej.
Radny W. Majewski zapytał Przewodniczącego M. Jankowiaka czy rzeczywiści to urzędnicy
dokonywali wykreśleń w projekcie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak odpowiedział na ww. pytanie przecząco.
Radna J. Pągowska podziękowała Radnemu M. Przybylskiego za cenne uwagi i pomoc w pracach
Komisji Rewizyjnej. Radna J. Pągowska zaapelowała do Wójta Gminy, Skarbnik Gminy
i właściwych pracowników Urzędu, aby tak planować prace Komisji Rewizyjnej nad wnioskiem
o absolutorium, aby byli obecni na posiedzeniach Komisji lub delegowali odpowiednich pracowników
w zastępstwie.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz stwierdziła, że tempo prac było bardzo duże i terminy
były napięte. Przewodnicząca podkreśliła, że RIO zaznaczyła, że nie przestrzegano odpowiednich
terminów i prace Komisji toczyły się zbyt szybko. Przewodnicząca Rady Gminy zaapelowała, aby
urlopów nie planować w czasie prac nad absolutorium dla Wójta.
Radny W. Majewski pytał, kto wnioskował o dokonanie wykreśleń w projekcie wniosku Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak poinformował, że wykreślenia dokonano
na skutek jego osobistej analizy.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska poinformowała, że w przyszłym roku 1 marca minie 20 lat jak
pełni funkcje Skarbnika Gminy Suchy Las i jeszcze nigdy nie została posądzona, że nie chciała
uczestniczyć w posiedzeniu Komisji. Skarbnik Gminy zaznaczyła, że nie została poinformowana
o termiach pracy Komisji Rewizyjnej. W latach poprzednich jeżeli Skarbnik była informowana to była
obecna każdym posiedzeniu Komisji, a pytania niejednokrotnie były formułowane mejlowo. Skarbnik
stwierdziła, że z uwagi na harmonogram prac w Wydziale Finansowym może się okazać, że w ogóle
nie będzie kiedy skorzystać z urlopu. Skarbnik zaznaczyła odnosząc się do omyłek rachunkowych
i matematycznych, że błędów nie popełnia ten co nie pracuje. Skarbnik Gminy podkreśliła, że nie ma
zastępcy i mogłaby tylko na bieżąco wyznaczać osoby zajmujące się poszczególnymi kwestiami
dochodowymi, a odnośnie wydatków, to właśnie kierownicy referatów odpowiedzialni są za wydatki.
Radna J. Pągowska stwierdziła, że powiedziała, iż nie było niektórych ważnych osób na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej, a nie, że np. Pani Skarbnik nie chciała przyjść na posiedzenie Komisji. Radna
podkreśliła, że były wystosowane zaproszenia i być może są problemy z przepływem informacji
w Urzędzie Gminy.
Radny M. Bajer stwierdził, że należy tą kwestią zacząć się zajmować dużo wcześniej niż obecnie,
np. już od marca. Zdaniem Radnego materiały przygotowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
powinny być np. na dzień 30 maja.
Radny T. Sztolcman zaznaczył, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak stwierdził,
iż Komisja zbyt późno zajęła się kwestią wykonania budżetu i absolutorium dla Wójta, pomimo
iż dokumenty Komisja otrzymała w odpowiednim czasie. Zbyt mało czasu było np. na planowanie
terminów posiedzeń Komisji. Radny podziękował wszystkim za pracę w Komisji Rewizyjnej.
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Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., 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 podjęta i nosi numer IX/113/19.
Rada Gminy Suchy Las zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Pągowska J.,
Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Majewski W.,
Wstrzymujących się – 2: Przybylski M., Słowiński G.
Uchwała została podjęta i nosi numer IX/114/19.
Rada Gminy Suchy Las udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2018.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła 30 minutową przerwę w obradach.
Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2019-2029.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały ws. zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029 dotyczącą przedsięwzięć.
W 2019 r. zwiększa się środki w wydatkach majątkowych o kwotę 1 mln zł dla zadania „Suchy Las
– przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową”. Zwiększenie dotyczy 1 mln zł
w zakresie nakładów i w zakresie zwiększenia limitu. Z uwagi na zwiększenie się liczby
beneficjentów gminnej „Karty Dużej Rodziny” należy wprowadzić do WPF limity wydatków
wynikających z porozumień z gminnymi jednostkami, m.in. z GOS i CKiBP, aby można było
podpisywać umowy np. na rok szkolny, a nie tylko na rok kalendarzowy. W 2019 r. będzie to kwota
26 000 zł, w 2020 r. – 50 000 zł i 2021 r. – 50 000 zł. Skarbnik jako drugie nowe bieżące
przedsięwzięcie zgłosiła „Pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego” – łączna kwota 32 000 zł,
2019 r. – 8 000 zł, 2020 r. – 24 000 zł. Celem pomocy jest organizacja przez Powiat Poznański
przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej nr 198 na odc.
Poznań – Połajewo, nr 195 na odc. Poznań – Ryczywół, nr 121 odc. Poznań – Czarnków, nr 121
na odc. Skrzetusz – Poznań.
Radna J. Pągowska pytała o wykaz przedsięwzięć do zmian i porównała go do wykazu załączonego
do projektu uchwały omawianego podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że choćby biorąc pod uwagę kwestię oszczędność papieru, warto
zajmować się tylko tymi przedsięwzięciami, które ulegają zmianie. Tylko 3 przedsięwzięcia ulegają
zmianie i dlatego te 3 obejmuje załącznik, ponieważ dotyczy on wyłącznie zmian
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w przedsięwzięciach. Ponadto, w treści uchwały zmienia się tytuł i będzie to WPF na lata 2019
– 2031, co jest spowodowane terminem wykupu obligacji komunalnych. Zmiana uchwały przewiduje
wydłużenie horyzontu czasowego WPF do roku 2013 oraz zmiany w wykazie wieloletnich
przedsięwzięć i to są te przedsięwzięcia wymienione w poprzedniej wypowiedzi. Jest to określone
w załączniku nr 2 do projektu uchwały.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że w materiałach przygotowanych na sesję nie było załącznika nr 2,
a obecna autopoprawka faktycznie dodaje 3 przedsięwzięcia do WPF, które powinny być
załącznikiem nr 2 do projektu przygotowanego na sesję. W ten sam sposób jak jest to w przypadku
załącznika nr 1.
Skarbnik Gminy oświadczyła, że w pierwotnym projekcie przedstawionym w materiałach na sesję
było mylnie wskazane, że będzie pkt 4 dotyczący zmiany przedsięwzięć. I nastąpiło zgłoszenie tych
zmian w trybie autopoprawki i dlatego pkt 4 w § 1 pozostaje, ponieważ wprowadzane są zmiany
w postaci 3 przedsięwzięć. Załącznik nr 2 stanowią tylko same zmiany. Autopoprawka jest w formie
ustnej i do projektu jest tylko załącznik nr 2 i objaśnienia dotyczące wprowadzanych zmian
w przedsięwzięciach.
Radny T. Sztolcman stwierdził, że w materiałach przygotowanych na sesje wykazano się
przezornością i zapisano z góry zmiany w wykazie przedsięwzięć, ale de facto te zmiany nie zostały
załączone.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zwróciła uwagę na treść tytułu załącznika nr 1, gdzie
powinno się znaleźć, że WPF będzie na lata 2019 – 2031 i następnie poprosiła o naniesienie właściwej
zmiany. Następnie Przewodnicząca Rady wyjaśniła na czym polega autopoprawka do projektu
uchwały odnośnie załącznika nr 2 w zakresie zadania „Suchy Las – przebudowa skrzyżowania
ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową”.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie
ws. wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały, tj. załącznika nr 2.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Majewski W., Prycińska W.,
Przybylski M., Rozwadowski R., Sztolcman T., Słowiński G.
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 3: Koźlicka I., Pągowska J., Radzięda J.,
Autopoprawka została przyjęta.
Radca prawny mec. H. Kuligowski udzielił wyjaśnień dotyczących przedmiotu głosowania. Radca
wyjaśnił, że poprzednie głosowanie dotyczyło zatwierdzenia dołączenia w formie autopoprawki
załącznika nr 2, którego nie było w pierwotnych materiałach. Autopoprawka dotyczyła dołączenia
do projektu uchwały załącznika nr 2. Następnie powinna odbyć się debata nad projektem uchwały
i głosowanie w sprawie przyjęcia całości projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska poinformowała
o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Majewski W., Pągowska J.,
Prycińska W., Przybylski M., Rozwadowski R., Sztolcman T., Słowiński G.
Przeciw – 1: Hącia Z.,
Wstrzymujących się – 2: Koźlicka I., Radzięda J.
Uchwała została podjęta i nosi numer IX/115/19.
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Ad. 17.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r. w zakresie zadania pn. „Suchy Las - przebudowa
skrzyżowania ulicy Obornickiej z ul. Młodzieżową”. W wydatkach bieżących pkt. 1 ppkt. a „zwiększa
się o kwotę 1 mln zł”. W ppkt. b w wydatkach majątkowych zmniejsza się o kwotę 1 mln zł.
Dodatkowo w pkt. 2 w § 15 zmienia się rezerwy do kwoty 1 891 403,93 zł oraz zmiana w ppkt. a
– rezerwa ogólna zwiększenie o 1 mln zł. Następnie Skarbnik Gminy w uzasadnieniu do projektu
uchwały zgłosiła w pkt. II wydatki majątkowe w rozdziale 60016.6050 zwiększenie o kwotę 1 mln zł,
a jako źródło finansowania podano rezerwę budżetową inwestycyjną, zaś rezerwę ogólną zwiększa się
o kwotę 1 mln zł. W załączniku nr 1 dodano zadanie 75818.4810 – rezerwy ogólne z kwotą 1 mln zł.
W załączniku nr 2 w wydatkach majątkowych, w 6 wierszu, w dziale 600.60016.6050 zadanie „Suchy
Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową” zwiększa się o 1 mln zł. Skarbnik
Gminy poinformowała, że wszystkie kwoty powyżej w dziale ulegną zmianie o 1 mln zł
i łączna kwota wydatków także ulegnie zmianie, co jest spowodowane zmianą kwoty w zadaniu.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia
powyżej autopoprawki.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 11: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Majewski W., Prycińska W.,
Przybylski M., Rozwadowski R., Sztolcman T., Słowiński G.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 3: Koźlicka I., Pągowska J., Radzięda J.
Autopoprawka została przyjęta.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy 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., Hącia Z., Jankowiak M., Majewski W., Prycińska W.,
Przybylski M., Rozwadowski R., Sztolcman T., Słowiński G.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 3: Koźlicka I., Pągowska J., Radzięda J.
Uchwała została podjęta i nosi numer IX/116/19.
Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Suchy Las oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała
o pozytywnej opinii Komisji odnośnie ww. projektu uchwały. Przyczyną konieczności podjęcia tego
projektu uchwały są zmiany w prawie oświatowym.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy
Las oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze
Gminy Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Majewski W.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
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Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IX/117/19.
Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała
o pozytywnej opinii Komisji odnośnie ww. projektu uchwały. Radna J. Radzięda podkreśliła, że w
tym przypadku także przyczyną konieczności podjęcia projektu uchwały są zmiany w prawie
oświatowym.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., 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 IX/118/19.
Ad. 20.
Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w Złotnikach i Jelonku.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował o jednogłośnej pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia
uchwały w sprawie nazwy ulicy w Złotnikach i Jelonku.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., 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 IX/119/19.
Ad. 21.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości
Golęczewo.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej ww. projektu uchwały.
Przewodniczący M. Bajer w skrócie odniósł się do powyższego projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Golęczewo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Majewski W.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
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Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer IX/120/19.
Ad. 22.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej tego projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., 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 IX/121/19.
Ad. 23
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej.
Radny T. Sztolcman zaznaczył, że pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego odnośnie transportu
zbiorowego została już ujęta w WPF i w uchwale budżetowej.
Radca Prawny mec. H. Kuligowski stwierdził, że to iż ww. wydatek został zapisany w budżecie
nie stanowi podstawy do wydatkowania tych środków przez Gminę Suchy Las dla Powiatu
Poznańskiego. Jeżeli ta uchwała nie zostanie podjęta to Wójt nie będzie miał podstawy do zawarcia
porozumienia i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia
uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., 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 IX/122/19.
Ad. 24.
Przyjęcie oświadczenia w sprawie Panteonu Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała, że Panteon został już właściwie
zrealizowany w Biedrusku i jego otwarcie planowane jest na 29 czerwca br.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia
oświadczenia w sprawie Panteonu Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
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Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Majewski W.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Oświadczenie zostało przyjęte.
Ad. 25.
Informacje Wójta Gminy.
Zastępca Wójta M. Buliński podkreślił, że prace z zakresu Referatu Komunalnego toczą się na
bieżąco.
Odnośnie kwestii inwestycyjnych Zastępca Wójta M. Buliński przekazał poniższe informacje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Suchy Las – budowa ul. Stefańskiego, zakończono prace i na dzień 14.06.2019 r. planowany
jest odbiór inwestycji,
Suchy Las – budowa ul. Krętej i Gwiezdnej wraz z infrastrukturą, podpisano umowę z firmą
Anmak z Rogoźna, został przekazany plac budowy i trwa organizacja zaplecza,
Suchy Las – budowa chodnika przy ul. Krańcowej, zawarto umowę z firmą Hydrotech,
Biedrusko – os. Kamieni Szlachetnych, etap I – ul. Rubinowa i Ametystowa, wykonawcą została
firma Anmak z Rogoźna, przekazano plac budowy,
Chludowo – modernizacja „Starego Baru”, prace są kontynuowane,
Golęczewo – toczą się prace kanalizacyjne i wodociągowe w kilku punktach Golęczewa,
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
i wykonywane są elewacje,
Golęczewo – modernizacja budynku stacji kolejowej, realizowane są prace wewnątrz budynku,
Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej z drogami i infrastrukturą, firmy Ata – Technik i Kaja,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap I, firma Infradrog Chodzież, prace są na ukończeniu, planowany
termin 06.2019 r.,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap II, firma Izbruk Słupca, prace są kontynuowane, termin
realizacji 06/07.2019 r.,
Budowa ulic w Złotnikach III, etap I – ul. Kochanowskiego, firma RBD System, prace
są kontynuowane, realizowana jest kanalizacja deszczowa i prace brukarskie na odc. od
ul. Sobockiej do ul. Reja,
Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Złotnikach, przekazano plac budowy, trwa
przygotowanie do realizacji, organizacja zaplecza, zamawianie materiałów,
Złotniki – budowa ścieżki rowerowej do Złotnik – Wsi przy ul. Łagiewnickiej, firma Białobrzycki
z Gniezna, prace są w toku, przede wszystkim realizowana jest konstrukcja podbudowy.
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
podpisana z firmą J. Wyrwiński z Zielonej Góry,
Przetarg „Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach” podpisano umowę z firmą Usługi
Budowlane „Kosbud” M. Kosmowski z Uścikowa za cenę 3 279 839 zł,
Przetarg „Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach” – zawarto umowę
z firmą D. Białobrzycki z Gniezna na kwotę 464 386 zł,
Przetarg „Wprowadzenie projektu stałej organizacji na os. Suchy Las – Wschód” – ogłoszono
trzeci przetarg z podziałem tego zadania, z terminem otwarcia ofert 24.06.2019 r.,
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•
•
•

•

•
•

Przetarg „Budowa ulicy Krętej i Gwiezdnej w Suchym Lesie” – zawarto umowę z firmą Anmak
z Rogoźna za cenę 727 306 zł
„Budowa chodnika w ul. Krańcowej w Suchym Lesie” – cena zawartej umowy to 146 493 zł,
Przetarg „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi węzeł Złotkowo
– ul. Dworcowa w Golęczewie” – wybrano ofertę, ale wyłoniony wykonawca zrezygnował
z podpisania umowy, konieczność unieważnienia postepowania i powtarzania procedury
przetargowej, sytuacja ta ma związek z trudną sytuacją na rynku usług projektowych,
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,
„Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 2” – przetarg w przygotowaniu,
Przetarg „Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. Szkolnej i Rzemieślniczej”
- otwarcie ofert 14.06.2019 r.

Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o następującej korespondencji:
- pismo z Zespołu Szkół im. M. Żelazka w Chludowie z 27.05.2019 r.: „W odpowiedzi na Pana pismo
OS.4424.2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie rozważenia możliwości zlokalizowania filii
Przychodni Psychologiczno - Pedagogicznej w budynku filii Szkoły Podstawowej w Golęczewie
należącej do Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie informuję, że w moim odczuciu,
po konsultacji z Panią Sołtys K. Kachel i Panem Radnym M. Bajerem, postrzegam tę propozycję
negatywnie. Pragnę przypomnieć, że w ostatnich latach, począwszy od 2012 roku, wraz ze wzrostem
liczby przedszkolaków i uczniów sukcesywnie zamienialiśmy na sale lekcyjne: bibliotekę, pokój
nauczycielski, świetlicę, część szkolnej stołówki w przyziemiu /warunkowe dopuszczenie Sanepidu/.
Dlatego pragniemy, by po przeniesieniu oddziałów przedszkolnych do nowego budynku, dzieci
szkolne wraz z nauczycielami mogły znów funkcjonować w warunkach przewidzianych prawem
oświatowym. Zaznaczam, że będzie to wyłącznie powrót do status quo sprzed siedmiu lat. Ponadto
budzą moje wątpliwości następujące kwestie:
• bezpieczeństwa uczniów: szkoła nie ma portierni, a więc nie ma kontroli wejścia,
• problem współdzielenia budynku; rozliczenia mediów, sprzątanie, brak zaplecza sanitarnego, mała
liczba miejsc parkingowych.
Pragnę przypomnieć, że obok mieszkań socjalnych, szkoły, poradnia byłaby już trzecim podmiotem
użytkującym niewielką przestrzeń, co może generować utrudnienia w zarządzaniu nieruchomością,
wymagającą już i tak wiele troski w rozwiązywaniu problemów sąsiedzkich. Na koniec dostrzegam
mankamenty w postaci ewentualnej lokalizacji budynku poradni w Golęczewie. Dojazd dla
potencjalnych klientów z Suchego Lasu, Biedruska będzie znacząco uciążliwy”.
- Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Aktywnych Obywateli z Biedruska: „Stowarzyszenie Centrum
Inicjatyw Aktywnych Obywateli, od września do listopada 2018 roku realizowało projekt
dofinansowany w ramach konkursu Wielkopolska Wiara pt. Biedrusko nad Wartą. Od kilku lat
obserwowaliśmy rozwój turystyki rzecznej w naszym regionie - powstanie mariny w Czerwonaku,
Obornikach i przystani w Bindudze. Śledziliśmy także z uwagą działania podejmowane w tym
zakresie przez Gminę Suchy Las - zabezpieczenie przez Radę Gminy poprzedniej kadencji na ten cel
środków w budżecie, a także przygotowanie przez Pana, koncepcji zagospodarowania terenu.
Pomyśleliśmy, czas na Gminę Suchy Las i Biedrusko! I tak zrodził się pomysł na projekt, którego
założeniami było zintegrowanie i zaktywizowanie wokół idei powstania w Biedrusku przystani,
różnorodnych osób - mieszkańców, przedstawicieli samorządu, organizacji i instytucji. Biedrusko,
położone nad samą Wartą nie ma do tej pory infrastruktury, która ułatwiałaby wodniakom
zatrzymywanie się na naszym odcinku rzeki, a przecież możemy zaoferować wiele przybywającym do
nas turystom - niepowtarzalne zabytki, miejsca pamięci, rekreacji, pałac, itp. We wrześniu, grupa 54
osób, spływała tratwami z Biedruska do Obornik. Tam spotkaliśmy się z przedstawicielami
Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego Aplaga na warsztacie, na którym rozmawialiśmy o tym,
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jakie działania podjąć, aby urealnić nasze marzenie o przystani w Biedrusku. OSW Aplaga,
we współpracy z Gminą Oborniki, działa bardzo aktywnie rozbudowując marinę, organizując festyny,
spływy i inne wydarzenia dla mieszkańców. Kolejne wydarzenie w ramach projektu odbyło się 21
listopada. Na ten dzień zaplanowaliśmy przeprowadzenie roboczego spotkania konsultacyjnego.
Chcieliśmy uzyskać najbardziej wyczerpujące informacje dotyczące procedur ubiegania się
o pozwolenie wykonania inwestycji. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli przedstawiciele spółki
Wody Polskie, Gminy Suchy Las, Zarządu Osiedla, przedstawicieli stowarzyszeń i mieszkańców.
W spotkaniu wzięli udział także członkowie środowiska wodniackiego związanego z Czerwonakiem
i Poznaniem. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi spotkania dowiedzieliśmy się jak wygląda
od strony formalnej droga do wymarzonej przystani. Zebrani, którzy wyrazili taką chęć, podpisali
także list poparcia dla budowy infrastruktury na brzegu Warty w Biedrusku. Jednym z zadań,
do jakiego zdeklarowaliśmy się w czasie tego spotkania, było otrzymanie opinii spółki Wody Polskie
dotyczącej możliwości utworzenia niewielkiej infrastruktury turystycznej na brzegu Warty
w Biedrusku. Niniejszym przekazujemy Panu kopię opinii w tej sprawie. Także w tym roku,
planujemy prowadzić kolejne inicjatywy dotyczące rzeki Warty. Z informacji otrzymanych w czasie
otwarcia sezonu Wielkiej Pętli Wielkopolskiej w Czerwonaku wnioskujemy, że w okolicy Biedruska
w najbliższym czasie będą podejmowane kolejne inwestycje rozwijające infrastrukturę przeznaczoną
dla turystyki wodnej - między innymi w Owińskach, czy Mściszewie (Przystań Binduga). Mamy
nadzieję, że także Gmina Suchy Las przyłączy się do tych działań. Biedrusko jest miejscowością
bardzo atrakcyjną dla osób uprawiających turystykę wodną, co potwierdzają prowadzone rozmowy
z zaprzyjaźnionymi wodniakami oraz odbywające się coraz częściej spływy startujące z Biedruska.
Najbliższy, organizowany przez Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie Aplaga zgromadzi
kilkadziesiąt osób. Liczymy na to, że w ciągu kilku lat, mieszkańcy Gminy Suchy Las i ościennych
miejscowości, a także wodniacy, będą mogli korzystać swobodnie z dostępu do Warty na wysokości
Biedruska. Stowarzyszenie wyraża wolę współpracy z Szanownym Panem, Radą Gminy oraz
przedstawicielami innych podmiotów w zakresie powstania w Biedrusku infrastruktury rzecznej.
Równocześnie zwracam się do Pana z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania w celu omówienia idei
opisanej powyżej”.
- Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27.05.2019 r.: „(…) Stwierdza się, że uchwała
nr VII/100/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029, podjęta została z naruszeniem przepisów
powołanych w treści uzasadnienia. Uznaje, że naruszenie prawa ma charakter nieistotny”.
Szczegółowo można się zapoznać z pismem 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.
Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak poinformował, że Komisja Rewizyjna obradowała
od ostatniej sesji w maju br. jeszcze 2 raz oraz 1 raz w czerwcu i omawiane było przyznawanie
środków dla stowarzyszeń.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I. Koźlicka poinformowała, że ww. Komisja
nie obradowała dotychczas w miesiącu czerwcu br.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowska przekazała
informację, że Komisja w czerwca br. odbyła dwa posiedzenia. Podczas pierwszego spotkania
w obradach uczestniczyli przedstawiciele spółki GCI, zaś podczas drugiego posiedzenia Komisji
zasadniczą kwestią było opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Suchy Las.
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Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer przekazał, że posiedzenie Komisji odbyło się 5 czerwca br. i głównym zadaniem było
opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy. Na tym posiedzeniu Komisji wśród
zaproszonych gości była V. Pałącarz – Kierownik Referatu Oświaty, która omówiła bezpieczeństwo
w szkołach oraz kwestie wypoczynku dzieci podczas wakacji. Gościem podczas posiedzenia był także
Prezes ZKP E. Miśko, który przedstawił Radnym opinię o zdarzeniu, które miało miejsce
na przejeździe kolejowym w Golęczewie w dniu 28.05.2019 r. Następie Przewodniczący Komisji
M. Bajer odczytał stanowisko Komisji: „W imieniu Radnych Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Środowiska i Spraw Komunalnych oraz Pana E. Miśko – Prezesa Zakładu Komunikacji Publicznej
Gminy Suchy Las w stosunku do pasażerów autobusu nr 907, który 28 maja 2019 r. o godz. 10:11
znalazł się na przejeździe kolejowym w Golęczewie wyrażamy słowa ubolewania oraz rozumiemy
towarzyszące temu przykremu zdarzeniu napięcie i doznane emocje, strach, stres i obawy o swoje
zdrowie, a może i życie. Podpisano M. Bajer”.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że w miesiącu czerwcu Komisja spotkała się 1 raz. Głównym przedmiotem spotkania było
opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy. Ponadto, omawiano kwestię przedszkola
w Złotnikach i na 22 czerwca br. planowane jest spotkanie w Złotnikach z rodzicami dzieci, które
uczęszczają do tamtejszego przedszkola. W związku z negatywną opinią Dyrektora Zespołu Szkół
w Chludowie K. Antkowiaka w sprawie usytuowania poradni pedagogiczno – psychologicznej
w Golęczewie Komisja nie udała się do Golęczewa. Pojawiły się dwie inne alternatywne propozycje
odnośnie lokalizacji poradni.
Ad. 26.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Zapytanie Radnego K. Łączkowskiego: „Szanowny Panie Wójcie, proszę o przekazanie wszelkich
możliwych informacji w sprawie zaawansowania prac projektowych ronda w ciągu ul. Poznańskiej
i Jesionowej w Biedrusku. Wobec powyższego proszę o odpowiedź na piśmie w powyższej sprawie.”
Zapytanie Radnego K. Łączkowskiego: „Szanowny Panie Wójcie, proszę o przekazanie wszelkich
możliwych informacji w sprawie zaawansowania prac projektowych dotyczących budowy kanalizacji
deszczowej na os. Jesionowym w Biedrusku.”
Zapytanie Radnego K. Łączkowskiego: „Bardzo proszę o przekazanie wszelkich informacji
dotyczących kwestii stanu zaawansowania rozmów i podjętych działań w sprawie przejęcie przez
Gminę Suchy Las od Starostwa Powiatowego w Poznaniu działki nr 3/6 – teren pomiędzy starymi
garażami w Biedrusku”.
Zapytanie Radnego K. Łączkowskiego: „Bardzo proszę o przekazanie wszelkich możliwych
informacji dotyczących kwestii wykorzystania budynku przy ul. 1 Maja 81 – stare przedszkole
w Biedrusku. Wobec powyższego proszę o odpowiedź na piśmie w powyższej sprawie.”
Ad. 27.
Wolne głosy i wnioski.
Radna J. Radzięda poinformowała, że drużyna chłopców lat 14 lat ze stowarzyszania „Basket Team
Suchy Las” zdobyła tytuł Mistrza Polski w Żarach i należą im się z tego tytułu gratulacje.
Radny Z. Hącia poruszył kwestię pomieszczenia, w którym mieści się klub „Roman” w Chludowie,
gdzie swoją siedzibę ma poradnia uzależnień. Pomieszczenie to jest w bardzo kiepskim stanie.
Ośrodek Pomocy Społecznej ma środki finansowe na remont, ale Gmina Suchy Las powinna
przekazać to pomieszczenie w użyczenie OPS. Środki finansowe są już zabezpieczone w budżecie
od początku roku. Radny zaapelował o rozwiązanie tego problemu. Radny poruszył także kwestię
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skrzyżowania ul. Polnej, Łagiewnickiej, Zapłocie, Chojnickiej i Kościelnej w Chludowie. Radny
stwierdził, że często dochodzi tam do zdarzeń drogowych i należałoby się przyjrzeć obowiązującemu
tam oznakowaniu drogowemu. Wniosek w tej sprawie był już złożony w roku ubiegłym. Należy
uporządkować sytuację, aby nie doszło do groźnego wypadku drogowego.
Radny M. Przybylski zapytał o wniosek dotyczący dofinansowania w kwocie 7 000 zł
dla stowarzyszania „Basket Team Suchy Las” w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski. Radny
pytał, czy wniosek ten w jakikolwiek sposób został zrealizowany czy zostanie zrealizowany
w przyszłości?
Wójt G. Wojtera poinformował, że w maju podczas sesji dokonano zwiększenia środków finansowych
na pożytek w obszarze sportu i w tej chwili ogłoszony został konkurs na szkolenie dzieci i młodzieży
w dyscyplinie koszykówka i należy mieć nadzieję, że „Basket Team Suchy Las” złoży ofertę.
Wówczas będzie miał duże szansę na podpisanie aneksu do umowy.
Radny W. Majewski zapytał, czy Rada Gminy może wystąpić z inicjatywą nagrodzenia młodych
sportowców, którzy odnieśli taki sukces.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że Gmina co roku przeznacza środki finansowe na stypendia sportowe
i odbywa się to wspólnie z radą sportu, która działa w Gminie od ok. 6 lat. Rada ta opiniuje tego
rodzaju propozycje, bądź sama jest ich inicjatorem. W budżecie są środki przeznaczone na stypendia
i nagrody. W związku z sukcesem koszykarzy podczas Dni Gminy Suchy Las zostanie na scenie
wręczona nagroda dla całej drużyny na ręce kapitana. Będą dyplomy, ale również nagroda finansowa.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego J. Dudkiewicz poruszył kwestię ogłoszonego
zarządzenia Wójta Gminy ws. regulaminu planowania wydatków środków w ramach zadań lokalnych.
Przewodniczący Zarządy zaapelował, aby zorganizować spotkanie w tej kwestii, gdyż pomijając
odwołania w tym zarządzeniu do przepisów, które nie istnieją, to występują istotne wątpliwości co do
możliwości wydatkowania środków na określone cele. Ten regulamin wydaje się zbyt mocno
ograniczający jednostki pomocnicze. Te zapisy mogą powodować kolejne problemy, choćby
w zakresie planowania wydatków. Ponadto, Przewodniczący J. Dudkiewicz zwrócił uwagę na kwestię
organizacji ruchu na osiedlu Grzybowym i wspominał o spotkaniu w tej sprawie 6 czerwca br.
Przewodniczący pytał, czy w budżecie znajdują się środki na rozwiązania dotyczące organizacji ruchu
na os. Grzybowym, aby można było wykonać prace. Przewodniczący Zarządu poinformował, że w
ostatnim czasie wpłynęło do Zarządu Osiedla kilkanaście sygnałów, gdzie mieszkańcy obawiają się o
stan ulic na os. Grzybowym. Przewodniczący pytał o zestawienie/ plan działań remontowych
na os. Grzybowym w roku 2019, który będzie zawierał listę najpilniejszych interwencji, a także prace,
które zostaną zrealizowane w 2020 r. Istnieje możliwość połączenia prac remontowych nawierzchni
z działaniami związanymi z dalszym wprowadzaniem zmiany organizacji ruchu na osiedlu. Następnie
Przewodniczący Zarząd wspominał o problemie ul. Kruczej, na której położone są płyty i są tam duże
spadki terenu i deszcz wypłukuje duże ilości piasku. Przewodniczący zaapelował, aby ul. Krucza
została wykonana w taki sam sposób w jaki została zrealizowana ul. Pawia.
Pani A. Ohirko zwróciła się z sugestią, aby w porządku sesji punkt dotyczący wolnych głosów
i wniosków został przeniesiony na początek sesji. Mieszkańcy nie wiedzą jak długo będzie trwała
sesja i kiedy będą mogli zadać pytania. Ponadto, p. Ohirko poruszyła kwestie lokalizacji poradni
psychologiczno – pedagogicznej. Następnie zapytała, jakie dwie nowe lokalizacje są brane pod uwagę.
Radna J. Radzięda poinformowała, że na posiedzeniu Komisji pojawił się pomysł, aby poradnię
zlokalizować w Złotnikach, w budynku modernizowanego dworca kolejowego. Pojawiała się też
druga propozycja zgłoszona przez Wójta Gminy, aby po przeniesieniu Straży Gminnej
do wyremontowanego budynku dworca w Złotnikach, poradnia została przeniesiona do pomieszczeń,
które obecnie znajduje Straż Gminna.
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Pani A. Ohirko pytała w jakim czasie mogłoby to nastąpić.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że modernizacja dworca w Złotnikach będzie trwać
18 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcom, która co dopiero została podpisana. Dworzec
zostanie wyremontowany (zakończenie robót budowlanych) na koniec 2020 r., ale należy jeszcze
uwzględnić czas na wyposażenie i przeprowadzki, a więc zapewne kolejne 3 miesiące.
Pani A. Ohirko podkreśliła, że tak długi czas oczekiwania jest absolutnie nie do zaakceptowania. Pani
A. Ohirko zaprosiła Wójta, aby odwiedził i zobaczył w jakim stanie są obecnie pomieszczenia
poradni. Odnosząc się do sugestii z portalu społecznościowego, że należy udać się z kwestią poradni
na sesję Powiatu Poznańskiego p. Ohirko stwierdziła, że biorąc pod uwagę fakt, że z terenu gminy w
Radzie Powiatu Poznańskiego zasiada dwóch radnych, to jej wizyta na tej sesji może zostać odebrana
jako indolencja Gminy Suchy Las. Pani A. Ohirko stwierdziła, że nie chce się jej wierzyć, aby Gmina
nie potrafiła znaleźć dwóch pokoi z węzłem sanitarnym dla poradni, pomimo, że od 3 lat funkcjonują
negatywne opinie nadzoru budowalnego i Sanepidu co do obecnej siedziby poradni. Obecnie
w poradni przyjmowanych jest rocznie 650 dzieci, z czego ponad 60% pochodzi z terenu gminy Suchy
Las. Pani A. Ohirko zaapelowała o znalezienie takiego miejsca dla poradni, gdyż problem jest bardzo
poważny.
Radna J. Radzięda stwierdziła, że udział w sesji Rady Powiatu Poznańskiego i poruszenie tej kwestii
jest dobrym pomysłem, ponieważ prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznej to zadanie
powiatu. Radna znaczyła, że zna sytuację poradni i potwierdziła, że jak najszybciej powinna ona
zmienić swoją lokalizację. Sprawę tę powinny wspólnie rozwiązać Gmina Suchy Las i Powiat
Poznański, ale jest to zadanie powiatowe.
Pani A. Ohirko stwierdziła, iż jej zdaniem ona nie powinna udawać się na sesję Rady Powiatu
Poznańskiego w sytuacji, gdy w tej Radzie zasiada dwóch Radnych z terenu gminy Suchy Las.
Radna J. Radzięda zaproponowała, aby wspólnie z Panią A. Ohirko udały się na sesję Rady Powiatu
Poznańskiego, i aby przy wsparciu Radnych z terenu gminy Suchy Las poruszyły tę kwestię podczas
sesji.
Sołtys wsi Golęczewo K. Kachel pytała o kwestię przejazdu kolejowego na ul. Cichej w Golęczewie.
Sołtys poinformowała, że pomimo tego co Wójt G. Wojtera stwierdził na ostatniej sesji, to według
informacji z Referatu Komunalnego ten przejazd będzie zamknięty. Ten przejazd stanowi jedyny
dojazd rolników do pól.
Radny Z. Hącia podkreślił, że wiele zabiegów i starań wymagało to, aby poradnia psychologiczno
– pedagogiczna znalazła się w Suchym Lesie. Zdaniem Radnego, jeżeli tak się będzie działać dalej,
to może się okazać, że Powiat Poznański zdecyduje o likwidacji poradni. Radny stwierdził, w szkole
w Golęczewie znalazłyby się tymczasowo dwa pomieszczenia dla poradni do czasu kiedy nie zostanie
wyremontowany dworzec w Złotnikach. Zdaniem Radnego Z. Hąci ta poradnia musi dalej istnieć i nie
można się pozbywać usług niezbędnych dla dzieci i młodzieży.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała, że odbyła wizytę w poradni
psychologiczno – pedagogicznej w Suchym Lesie i zna stan tych pomieszczeń, ale zna też stan
pomieszczeń w piwnicy szkolnej w Golęczewie i jej zdaniem nie ma sensu tam przenosić poradni,
ponieważ w Golęczewie pomieszczenia również nie są w najlepszym stanie i jest tam bardzo mało
miejsca.
Wójt G. Wojtera poinformował, że kwestii przeniesienia poradni do Golęczewa należało wystąpić
o opinię do gospodarza obiektu, czyli Dyrektora Zespołu Szkół w Chludowie, który wydał opinię
negatywną. Wójt stwierdził, że jedna z propozycji nowej lokalizacji dla poradni wymaga oczekiwania
w zasadzie 2 lat. Wydaje się, że lokalizacja przy ul. Poziomkowej jest dobrym miejscem. Wójt
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podkreślił, że ma nadzieje, że Powiat Poznański będzie współfinansował, to co Gmina będzie
organizowała, ponieważ to Powiat jest za to zadanie odpowiedzialny. Odnośnie sesji Rady Powiatu
Poznańskiego Wójt stwierdził, że może paść tam sformułowanie, że Gmina Suchy Las nic nie robi
w kwestii poradni. Lokal przy ul. Poziomkowej może być za dwa lata siedzibą z prawdziwego
zdarzenia dla poradni psychologiczno – pedagogicznej, która będzie współfinansowana przez Powiat
Poznański i przez Gminę Suchy Las. A do tego czasu należy znaleźć siedzibę tymczasową na okres
2 lat.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego J. Dudkiewicz poinformował, że na placu Grzybowym
znajduje się gotowy do wynajęcia gabinet lekarski należący do prywatnego właściciela. Jeżeli
są środki finansowe na czynsz, to lokal czeka i jest wyposażony na cele medyczne. Powierzchnia tego
lokalu to prawdopodobnie 128 m2. Jedyną kwestią pozostają uzgodnienia z właścicielem, bo lokal
gotowy do wynajęcia oczekuje.
Wójt Gminy G. Wojtera stwierdził, że pomieszczania dla poradni nie muszą spełniać jakiś specjalnych
warunków, ponieważ nie są to typowe gabinety lekarskie. Obecnie wynajęcie pomieszczenia
biurowego ok. 100 m2 w Suchym Lesie to nie jest wielki problem, m.in. lokale czekają tam gdzie był
sklep Biedronka. Ale dyskusja dotyczyła docelowego przeznaczenia lokalu z gminnego zasobu
nieruchomości. Wynajem pomieszczenia, gdyby był współfinansowany przez Powiat Poznański
mógłby generalnie stać się alternatywą nawet dla pomieszczeń przy ul. Poziomkowej, na które
musimy czekać 2 lata.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego J. Dudkiewicz stwierdził, że właściciel lokalu na placu
Grzybowym chciał tam tylko poradnie czy przychodnie, a dziś jest zainteresowany również sprzedażą
tego lokalu.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że jeżeli Radni zdecydują o przeznaczeniu środków na zakup lokalu na
placu Grzybowym to tak może się stać. Biorąc pod uwagę aktualne ceny na os. Grzybowym należy się
zastanowić nad możliwością wynajmu takich pomieszczeń na okres do 3 lat. Sama poradnia nie musi
być zlokalizowana w pomieszczeniach dostosowanych do standardów medycznych. Cena lokalu
dostosowanego do celów medycznych musi odzwierciedlać koszty poniesionych nakładów.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz stwierdziła, że propozycja nabycia lokalu jest nietrafiona.
Nabywanie lokalu dla realizacji zadania powiatowego nie powinno mieć miejsca.
Sołtys wsi Golęczewo K. Kachel zaprosiła Radnego Z. Hącia do wizyty w szkole w Golęczewie,
aby zobaczył jakie pomieszczenia będą zwalniane przez dzieci.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zaprosiła wszystkich obecnych do udziału w obchodach
Dni Gminy Suchy Las na sobotę 15 czerwca br.
Ad. 28
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zamknęła IX sesję Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
w dniu 13 czerwca 2019 r.
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