Protokół z X sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
29 sierpnia 2019 r. (czwartek), godz. 16:30
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr VIII/19 z dnia 23 maja 2019 r.
oraz protokołu nr IX/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działki o numerze ewidencyjnym
295/3.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym
44/11.
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las,
rejon ulicy Diamentowej II.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część II.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek z budżetu Gminy Suchy
Las udzielanych przez Wójta Gminy Suchy Las w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2019-2029.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej –
świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Suchy Las prawa
własności nieruchomości gruntowej w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 89/2 z obrębu Suchy Las.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 545/5 z obrębu Suchy Las.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części działki gruntu
nr 179/7 z obrębu Suchy Las.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki
gruntu nr 206/2 z obrębu Złotkowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej części
działki gruntu nr 13 z obrębu Złotkowo.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i dodatku
mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy
Las.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz
szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
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22. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników.
23. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
24. Interpelacje i zapytania Radnych.
25. Wolne głosy i wnioski.
26. Zamknięcie sesji.

Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz otworzyła X sesję Rady Gminy Suchy Las
VIII kadencji w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 16:30, witając Radnych oraz gości.
Przewodnicząca A. Ankiewicz poinformowała, że sesja Rady Gminy Suchy Las jest transmitowana
on – line, nagranie w systemie audio – video będzie dostępne na stronie internetowej
www.suchylas.pl. Z uwagi na publiczny charakter sesji nie należy posługiwać się danymi osobowymi,
ponieważ można narazić się na złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci
zmarłego tragicznie byłego Radnego Gminy Suchy Las kadencji 2002 – 2006 i 2006 – 2010,
społecznika i Prezesa Golęczewskiego Klubu Sportowego śp. Zygmunta Trzybińskiego.
Następnie wszyscy obecni na sesji uczcili pamięć śp. Zygmunta Trzybińskiego.
Ad. 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że obrady sesji są prawomocne.
Podczas sesji obecnych było 14 Radnych (Nieobecna była Radna J. Pągowska).
Przewodnicząca A. Ankiewicz zapytała o ewentualne uwagi do porządku obrad sesji.
Wójt G. Wojtera poinformował, że do porządku obrad nie ma uwag, ale na etapie procedowania
uchwał będzie zgłaszał autopoprawki.
Przewodnicząca A. Ankiewicz nawiązując do ustaleń z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego zgłosiła wniosek o wykreślenie pkt. 8, tj. podjęcie uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jagodowej i Rolnej II
– część II. Przewodnicząca podkreśliła, że jest to bardzo obszerny plan miejscowy, w ramach którego
to planu jest procedowanych 93 uwagi, którym należy się dokładnie przyjrzeć podczas posiedzenia
Komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman zaznaczył,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o wycofanie pkt. 8 z porządku sesji.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. usunięcia z porządku
obrad sesji pkt. 8, tj. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część II.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
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Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie usunięty z porządku sesji.
Nowy porządek sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr VIII/19 z dnia 23 maja 2019 r.
oraz protokołu nr IX/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działki o numerze ewidencyjnym
295/3.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym
44/11.
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las,
rejon ulicy Diamentowej II.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek z budżetu Gminy Suchy
Las udzielanych przez Wójta Gminy Suchy Las w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2019-2029.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
– świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Suchy Las prawa
własności nieruchomości gruntowej w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 89/2 z obrębu Suchy Las.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 545/5 z obrębu Suchy Las.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części działki gruntu
nr 179/7 z obrębu Suchy Las.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki
gruntu nr 206/2 z obrębu Złotkowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej części
działki gruntu nr 13 z obrębu Złotkowo.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i dodatku
mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy
Las.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz
szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
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21. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników.
22. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
23. Interpelacje i zapytania Radnych.
24. Wolne głosy i wnioski.
25. Zamknięcie sesji.

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr VIII/19 z dnia 23 maja 2019 r. oraz
protokołu nr IX/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy ktokolwiek z Radnych wnosi uwagi do ww. protokołów.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. przyjęcia protokołu z sesji Rady
Gminy Suchy Las nr VIII/19 z dnia 23 maja 2019 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie ws. przyjęcia protokołu z sesji
Rady Gminy Suchy Las nr IX/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działki o numerze ewidencyjnym
295/3.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Złotnikach na terenie działki o numerze ewidencyjnym 295/3.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., 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 X/123/19.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym
44/11.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały
Wiceprzewodniczący Rady Gminy R. Banaszak poinformował, że podczas zebrania mieszkańców
osiedla Biedrusko w dniu 11 grudnia 2018 r. została podjęta uchwała w sprawie zmiany przeznaczenia
dla działki nr 44/11 z nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
na teren zaplanowany w przyszłości pod zieleń i rekreację.
Radny K. Łączkowski stwierdził, że działka nr 44/11 przylega do terenu dawnego kasyna
wojskowego, które obecnie jest remontowane. Zdaniem Radnego K. Łączkowskiego zlokalizowanie
na tym terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zakłóciłoby ład przestrzenny okolicy.
Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się już dwa przedwojenne bloki wielorodzinne.
Radny G. Słowiński zapytał do kogo przynależy prawo własności działki nr 44/11.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała, że właścicielem działki jest Gmina
Suchy Las.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku
na terenie działki o numerze ewidencyjnym 44/11.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/124/19.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las,
rejon ulicy Diamentowej II.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. uwagi nr 1 do projektu
ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioskujemy o zmianę przeznaczenia terenu 2P/U (obiekty produkcyjne, składy i magazyny
lub zabudowa usługowa) na 2U/ZP (tereny zabudowy usługowej wraz z zielenią urządzoną) z nakazem
lokalizacji budynków spełniających funkcję usług biurowych.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 1: Hącia Z.,
Przeciw – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
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Wstrzymujących się – 1: Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 2.
Wnioskujemy o zachowanie na terenie 2U/ZP maksymalnej wysokości budynków – 8,0 m
do najwyższego punktu dachu.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 3.
Wnioskujemy o zwiększenie na rysunku planu, na terenie 2U/ZP odległości między linią
rozgraniczającą tereny 2U/ZP i MW/U, a linią zabudowy do 20,0 m.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 4.
Wnioskujemy o zmianę § 4 pkt 6) „Nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem
planu, o minimalnej szerokości 20 m”.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 5.
Wnioskujemy o zmianę § 5 pkt 3) poprzez zakazanie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko wyłącznie na wszystkich terenach objętych planem.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
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Uwaga nr 6.
Wnioskujemy o wyłączenie lub ograniczenie obsługi komunikacyjnej terenów 2P/U (2U/ZP), 3P/U,
4P/U, 5P/U oraz 6P/U z drogi 1KDL od strony ulicy Sucholeskiej (wzmożony ruch samochodowy
na skrzyżowaniu ulic Szafirowa oraz Sucholeska).
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 7.
Zmiana treści przepisu § 14 ust. 2 ustalającego zasady kształtowana zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2U i 3U poprzez:
a) określenie w pkt 5 wskaźnika intensywności zabudowy od 0,05 do 1,2 liczonego jako stosunek
powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 8.
Zmiana treści przepisu § 14 ust. 2 ustalającego zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2U i 3U poprzez:
b) zmianę pkt 6 poprzez określenie minimalnego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego
w stosunku do powierzchni działki budowlanej na 15%.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 9.
Zmiana treści przepisu § 14 ust. 2 ustalającego zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2U i 3U poprzez:
c) zmianę pkt 7 poprzez określenie maksymalnie 3 kondygnacji nadziemnych.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,

-7-

Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 10.
Zmiana treści przepisu § 14 ust. 2 ustalającego zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2U i 3U poprzez:
d) zmianę w pkt 9 poprzez określenie maksymalnej wysokości budynków na 12 metrów.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 11.
Zmiana treści przepisu § 14 ust. 2 ustalającego zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2U i 3U poprzez:
e) zmianę pkt 10 poprzez określenie geometrii dachów – dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kącie
nachylenia od 2 do 15 stopni.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 12.
Zmiana przepisu § 27 ust. 2 pkt 1 lit. d poprzez wprowadzenie nakazu zapewnienia miejsc postojowych
w liczbie nie mniejszej niż 2 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej budynków usługowych.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 13.
Dopuszczenie dla terenów 6P/U określonych w § 16 projektu uchwały funkcji mieszkaniowej, w formie
zabudowy wolnostojącej, na zasadach dotychczas obowiązującego planu miejscowego tj. § 6 ust. 3 pkt
3 uchwały nr XLI/352/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
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Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 14.
Zmiana przeznaczenia terenu działki 789/6 przewidzianej w projekcie planu zagospodarowania
przestrzennego pod drogę wewnętrzną 1KDW na drogę publiczną dojazdową (KDD) i dodatkowego
jej poszerzenia do 12,0 m.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy
Diamentowej II.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/125/19.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman podkreślił,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Pan M. Kaczmarek jako właściciel nieruchomości na terenie objętym ww. planem oraz właściciel
stawu stwierdził, że obecny projekt planu miejscowego wyklucza możliwość zasypania stawu, a w
poprzednim planie miejscowym nie było takich zapisów. Taki zapis uniemożliwi jakiekolwiek
działania wobec stawu. Pan M. Kaczmarek złożył wniosek, aby punkt dotyczący ww. zapisu został
wykreślony.
Pan A. Karwat z Gminnej Pracowni Urbanistycznej poinformował, że zakazu zasypywania
istniejącego stawu dotyczy uwaga nr 26. Zakaz ten powstał w wyniku pierwszego wyłożenia projektu
planu do publicznego wglądu. Spora część mieszkańców tego rejonu Suchego Lasu wnioskowała
o wprowadzenie takiego zapisu. Wójt uwzględnił te uwagi mieszkańców. Uwaga ta była ściśle
związana z wyznaczeniem terenu pod drogę na tym obszarze i w związku z uwzględnieniem tej uwagi
nastąpiła zmiana układu komunikacyjnego w tym projekcie planu.
Radny M. Bajer pytał o zaznaczenie stawu na rysunku projektu planu.
Przewodnicząca A. Ankiewicz wyjaśniła, że staw nie jest wyrysowany na rysunku projektu planu.
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że uchwalony plan miejscowy wejdzie w życie w 30 dni po ogłoszeniu
go w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, a więc póki co obowiązują jeszcze stare
zapisy. Program tzw. małej retencji wynika ze znowelizowanego Prawa Wodnego i dzisiaj zgodnie
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z przepisami nie ma możliwości, aby zezwalać na zasypywanie stawów i to nie tylko na poziomie
gminnym. Obecnie obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości zasypywania stawów
czy nawet kanalizowania rowów. Wpłynęła uwaga, która musiała zostać uwzględniona ze względu
na obowiązujące przepisy prawa. Wójt podkreślił, że w sytuacji nieuwzględnienia takiej uwagi
to Wojewoda Wielkopolski miałby rację, gdyby unieważnił uchwałę o planie miejscowym w trybie
nadzoru.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. uwagi nr 1 do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykorzystanie do prac planistycznych map aktualizowanych do celów projektowych uwzględniających
stan rzeczywisty, tj. m.in. obecność stawu z wodą, znajdującego się na działkach o nr ewidencyjnych:
360/3, 361/4, 355/5.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 2.
Wykonanie raportu oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie zarówno
drogi jak i osiedla domów jednorodzinnych z uwzględnieniem obecności cieków wodnych zasilających
wymieniony w pkt 1 staw i ich ochrony.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 3.
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej uwzględniającej wpływ inwestycji budowlanej polegającej
zarówno na budowie drogi, jak i osiedla domów jednorodzinnych na stan wód zasilających
przedmiotowy staw.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 4.
Rezygnacja z koncepcji lokalizacji dróg dojazdowych oznaczonych na załączniku nr 1 do projektu
planu symbolami 1KDD i 2KDD.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
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Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 5.
Przyjęcie założenia i uwzględnienie tego w planie, że na przedmiotowym terenie mogą funkcjonować
tylko drogi o charakterze i parametrach dróg wewnętrznych.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 6.
Utrzymanie willowego charakteru osiedla, z zabudową jednorodzinną wolnostojącą, o małej
intensywności ruchu drogowego.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 7.
Wprowadzenie drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 354, umożliwiającej dojazd
do czterech działek, które mogłyby być wydzielone na tym terenie.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 8.
W przypadku zaproponowanej koncepcji lokalizacji dróg dojazdowych oznaczonych numerami 1KDD
oraz 2KDD wniosek o zamknięcie tych dróg i nadanie im statusu tzw. ślepych ulic, służących jedynie
za drogi dojazdowe z ul. Promienistej, bez przejazdu do ul. Sasankowej lub całkowita rezygnacja
z tych ulic.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
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Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 9.
Zapisanie intensywności zabudowy dla obszarów MN na poziomie maksymalnie 20%, a dla obszaru
MN/U nie więcej niż 30%.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 10.
Usunąć z planu w całości drogi oznaczone jako 1KDD oraz 2KDD i wprowadzić zamiast nich
możliwość lokalizacji dojazdów i dojść na terenach oznaczonych w planie 1MN – 7MN oraz MN/U
na zasadach dróg KDW wyodrębnionych w ramach poszczególnych prywatnych własności.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 11.
Zapisać drogi typu 1KDW i 2KDW jako nieprzejezdne ciągi pieszo-jezdne zakończone nawrotką.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 12.
Zmiana przeznaczenia terenu 5MN zlokalizowanego wzdłuż rowu melioracyjnego z terenu
przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na ZP/US, czyli na teren zieleni
urządzonej oraz sportu i rekreacji wzdłuż rowu melioracyjnego.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 13.
Zmiana wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki na nie
większą niż 20% dla terenów oznaczonych jako 1MN – 7MN.
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Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 14.
Zmiana zaproponowanych rozwiązań drogowych – usunięcie z projektu planu drogi 2KDD na całej jej
długości.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 15.
Przeznaczenie terenu oraz wszystkie wskaźniki dotyczące sposobu i intensywności zabudowy działki
o nr ewidencyjnym 359 powinny pozostać niezmienione, tj. M/AG.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 16.
Umieszczenie w projekcie planu precyzyjnego zapisu umożliwiającego budowę budynków
jednorodzinnych jednolokalowych wolnostojących do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe –
dla całego procedowanego obszaru.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 17.
Zmiana zaproponowanych rozwiązań drogowych – usunięcie z projektu planu drogi 1KDD na całej jej
długości; zmiana kategorii drogi 2KDD na KDW.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
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Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 18.
Przeznaczenie terenu oraz wszystkie wskaźniki dotyczące sposobu i intensywności zabudowy działek
o nr ewidencyjnych: 361/2, 361/3, 361/4 powinny pozostać niezmienione, tj. M/AG.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 19.
Wykorzystanie do prac planistycznych map aktualizowanych do celów projektowych uwzględniających
stan rzeczywisty, tj. m.in. obecność stawu z wodą, pobudowanych budynków jak i infrastruktury
towarzyszącej, znajdujących się na działkach o nr ewidencyjnych: 360/3, 361/4, 355/5, 355/4, 355/3.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 20.
Dla terenów oznaczonych jako 1MN – 7MN zmiana wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w
odniesieniu do powierzchni działki na nie większą niż 20%, a dla terenów oznaczonych jako MN/U –
na nie większą niż 30%.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 21.
Wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki: nie więcej niż 20%.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
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Uwaga nr 22.
Usunąć w całości drogę 1KDD.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 23.
Projektowaną drogę 2KDD zamienić na 3KDW.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 24.
Umożliwienie realizacji zabudowy wielorodzinnej 6-mieszkaniowej na terenie oznaczonym jako 5MN.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 25.
Zmiana przebiegu drogi KDDx, tak aby nawrotka miała szerokość 12 m, była poprowadzona
w równym udziale na działkach o numerach 981/2 i 979/4 lub w całości na działce 979/14.
Uwaga uwzględniona w części przez Wójta.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga nr 26.
Wykreślenie zapisu § 5 pkt 2 ppkt c) dotyczącego zakazu zasypywania istniejących stawów.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 2: Przybylski M., Słowiński G.
Uwaga nie została uwzględniona.
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Uwaga nr 27.
Wpisanie w § 9 pkt 1 ppkt h) – że nieprzekraczalną linią zabudowy jest linia wyznaczona przez
istniejącą już zabudowę.
Uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R.,
Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic
Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/126/19.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek z budżetu Gminy Suchy
Las udzielanych przez Wójta Gminy Suchy Las w 2019 roku.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek z budżetu Gminy Suchy Las udzielanych przez Wójta Gminy
Suchy Las w 2019 roku.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/127/19.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz ogłosiła 10 minut przerwy w obradach sesji.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2019-2029.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska zgłosiła w imieniu Wójta Gminy autopoprawkę do niniejszego
projektu uchwały. W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć WPF wykreśla się przedsięwzięcie pn.
„Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Gminie Suchy Las”.
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Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman
poinformował, że Komisja po uwzględnieniu zgłoszonej przez Panią Skarbnik autopoprawki
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Przewodnicząca Rady 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., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Prycińska W., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Słowiński G.,
Wstrzymujących się – 2: Majewski W., Przybylski M.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/128/19.
Radny G. Słowiński zgłosił pomyłkę w głosowaniu polegającą na głosowaniu „przeciw”, a jego
zamiarem było „wstrzymanie się” od głosu.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zaznaczyła, że zgłoszenie Radnego G. Słowińskiego zostanie
odnotowane w protokole.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska wyjaśniła zmiany wniesione do materiałów otrzymanych przez
Radnych podczas obrad sesji. Zmiany polegały na doprecyzowaniu uzasadnienia dla zmiany w planie
wydatków bieżących. W ostatnim wierszu uzasadnienia dla zmiany w planie wydatków bieżących
doprecyzowanie polegało na zwiększeniu o kwotę 235 000 zł i w tabeli 200 000 zł na równanie
i remonty dróg, 20 000 zł na remont ul. Leśnej na odcinku od ul. Bogusławskiego do wjazdu
na ul. Nowy Rynek oraz kwota 15 000 zł na wymianę oznakowania przejść dla pieszych ze zwykłego
na aktywne. Ponadto, na kolejnej stronie uzasadnienia miało miejsce zwiększenie o 350 500 zł,
z czego 342 000 zł na ułożenie płyt na drogach po wybudowaniu kanalizacji w Golęczewie,
Zielątkowie i w Biedrusku, zaś kwotę 8 500 zł przeniesiono na projekt organizacji ruchu w Biedrusku.
W uzasadnieniu do planu wydatków majątkowych nastąpiło rozszerzenie tego uzasadnienia
dla zadania polegającego na rozbudowie sieci teleinformatycznej.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodnicząca Rady 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 – 9: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Prycińska W., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 5: Hącia Z., Majewski W., Przybylski M., Radzięda J., Słowiński G.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/129/19.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
– świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego.
Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz poinformowała o poprawce do ww. projektu uchwały
sformułowanej przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda zaznaczyła,
że Komisja na ostatnim posiedzeniu zajmowała się projektem regulaminu i zostało wprowadzonych
kilka poprawek. Na posiedzeniu tym pracownik Urzędu Gminy Suchy Las poinformował, że projekt
regulaminu został omówiony z przewodniczącymi zarządów osiedli, sołtysami i opiekunami świetlic.
Przewodnicząca J. Radzięda nawiązując do rozmów z posiedzenia Komisji złożyła wniosek,
aby przełożyć przyjęcie regulaminu na kolejną sesję i jednocześnie, aby Komisja mogła się spotkać
z sołtysami, przewodniczącymi zarządów osiedli oraz opiekunami świetlic.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego J. Dudkiewicz stwierdził, że okres wakacyjny
nie sprzyjał omawianiu tego projektu uchwały. Przewodniczący J. Dudkiewicz zaznaczył, że nie było
zbyt wiele czasu, aby zapoznać się z projektem i jednocześnie poparł propozycję, aby przełożyć
podejmowanie tej uchwały, co pozwoli odnieść się jednostkom pomocniczym do zapisów regulaminu.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. wniosku Radnej
J. Radziędy odnośnie usunięcia z porządku sesji pkt. 11, tj. projektu uchwały w sprawie zasad
korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu
Osiedlowego.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Projekt uchwały został usunięty z porządku sesji.
Nowy porządek sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr VIII/19 z dnia 23 maja 2019 r.
oraz protokołu nr IX/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działki o numerze ewidencyjnym
295/3.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym
44/11.
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las,
rejon ulicy Diamentowej II.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek z budżetu Gminy Suchy
Las udzielanych przez Wójta Gminy Suchy Las w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2019-2029.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Suchy Las prawa
własności nieruchomości gruntowej w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 89/2 z obrębu Suchy Las.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 545/5 z obrębu Suchy Las.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części działki gruntu
nr 179/7 z obrębu Suchy Las.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki
gruntu nr 206/2 z obrębu Złotkowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej części
działki gruntu nr 13 z obrębu Złotkowo.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i dodatku
mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy
Las.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz
szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników.
21. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
22. Interpelacje i zapytania Radnych.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Zamknięcie sesji.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Suchy Las prawa
własności nieruchomości gruntowej w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman podkreślił,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, przy jednym głosie „wstrzymującym się”.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Suchy Las prawa własności nieruchomości gruntowej
w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 12: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Słowiński G.,
Wstrzymujących się – 1: Majewski W.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/130/19.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 89/2 z obrębu Suchy Las.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.
Następnie Przewodnicząca A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu nr 89/2 z obrębu Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
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Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/131/19.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 545/5 z obrębu Suchy Las.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu nr 545/5 z obrębu Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/132/19.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części działki gruntu
nr 179/7 z obrębu Suchy Las.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części działki gruntu nr 179/7 z obrębu Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/133/19.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki
gruntu nr 206/2 z obrębu Zielątkowo.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała, że w porządku sesji w nazwie projektu
uchwały jest błędne sformułowanie „z obrębu Złotkowo”, ale w treści uchwały jest prawidłowy zapis
„z obrębu Zielątkowo”. Na posiedzeniu Komisji także omawiana była działka gruntu nr 206/2
z obrębu Zielątkowo i w materiałach na sesję jest opisane, że jest to działka położona w Zielątkowie.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman stwierdził,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
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Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 206/2 z obrębu Zielątkowo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/134/19.
Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej części
działki gruntu nr 13 z obrębu Złotkowo.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman podkreślił,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej części działki gruntu nr 13 z obrębu
Złotkowo.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/135/19.
Ad. 17.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i dodatku
mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała
o pozytywnej opinii Komisji odnośnie ww. projektu uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie regulaminu wynagradzania i dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach 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., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/136/19.
Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad
częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała
o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej niniejszego projektu uchwały. Przewodnicząca J. Radzięda
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podkreśliła, że Komisja zaopiniowała pozytywnie poprawioną wersję projektu uchwały, którą Radni
otrzymali drogą elektroniczną oraz która była procedowana podczas posiedzenia Komisji.
Wójt G. Wojtera zgłosił autopoprawkę do tego projektu uchwały polegającą na dopisaniu § 5
i zaznaczył, że wszyscy Radni otrzymali poprawioną treść projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie ws. przyjęcia zgłoszonej autopoprawki
Wójta Gminy.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Autopoprawka została przyjęta.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/137/19.
Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz stwierdziła, że członkowie zespołu zostaną wybrani
w ramach głosowania tego projektu uchwały w trakcie sesji. Przewodnicząca Rady Gminy jako
członka zespołu zaproponowała Radnego Z. Hącie.
Radny Z. Hącia podziękował za propozycję, ale odmówił członkostwa w zespole z uwagi
na konieczność odbycia podróży.
Radny M. Bajer na przewodniczącego zespołu zaproponował Zastępcę Wójta M. Bulińskiego.
Zastępca Wójta M. Bulińskiego wyraził zgodę na udział w zespole.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zaproponowała do udział w pracach zespołu Radną
J. Radziędę, która jednocześnie wyraziła na to zgodę.
Radna J. Radzięda zaproponowała do udziału w pracach zespołu Radnego W. Majewskiego, który
nie wyraził zgody na udział w zespole.
Sekretarz Gminy J. Nowak poinformowała, że liczba członków zespołu nie jest określona przepisami
prawa. Liczba pięciu członków jest tylko propozycją, zespół może liczyć np. trzech członków.
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Zdaniem Sekretarz Gminy zakres pracy zespołu raczej nie będzie zbyt obszerny więc trzy osoby
zupełnie by wystarczyły.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zaproponowała do udział w pracach zespołu Sekretarz
Gminy J. Nowak, która następnie wyraziła na to zgodę.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała do udział w pracach zespołu
Radnego M. Bajera.
Radny M. Bajer wyraził zgodę na udział w pracach zespołu.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Kandydatami na członków zespołu zostali:
J. Nowak, M. Buliński, M. Bajer i J. Radzięda.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/138/19 i tym samy został zatwierdzony ww. skład zespołu.
Ad. 20.
Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer powiadomił o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
Za – 14: Ankiewicz A., Bajer M., Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Majewski W., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nosi numer X/139/19.
Ad. 21.
Informacje Wójta Gminy.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował o realizacji następujących prac z zakresu Referatu
Komunalnego Urzędu Gminy:
• bieżące odnawianie oznakowania poziomego na terenie gminy, w szczególności w okolicach
placówek oświatowych – firma Darbud,
• remonty nawierzchni bitumicznych – firma Zakład Drogowy Antczak,
• umacnianie nawierzchni dróg gruntowych płytami betonowymi; zakończono odcinek
ul. Malinowej w Golęczewie; wykonano prace na łączniku ul. Daimlera w Złotkowie
z ul. Czereśniową w Golęczewie; dnia 16 września br. planowane jest rozpoczęcie prac
w ul. Jesionowej w Biedrusku,
• organizacja ruchu:
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- Suchy Las Wschód: została zawarta umowa z firmą Dromo. Organizacja ruchu jest w trakcie
wprowadzenia; aktualnie prace wykonywane są w rejonie ul. Sprzecznej, Konwaliowej, Leśnej
oraz na ul. Obornickiej w rejonie stacji paliw, gdzie wyznaczono nowe miejsca przejść dla pieszych.
- Suchy Las: w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zostało złożone uzupełnienie do dokumentacji.
Odnośnie kwestii inwestycyjnych Zastępca Wójta M. Buliński przekazał poniższe informacje:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Suchy Las – budowa ul. Krętej i Gwiezdnej wraz z infrastrukturą, aktualnie trwa budowa kanału
deszczowego w ul. Krętej oraz wykonano nawierzchnię ul. Gwiezdnej,
Suchy Las – zakończono budowę chodnika przy ul. Krańcowej,
Biedrusko – os. Kamieni Szlachetnych, trwają prace w ul. Rubinowej i Nefrytowej,
Chludowo – modernizacja „Starego Baru”, zakończono roboty konstrukcyjne, nad częścią sali
widowiskowej wykonano dach, trwają prace wewnątrz budynku,
Golęczewo – toczą się prace kanalizacyjne i wodociągowe, zakończono budowę kanalizacji
sanitarnej w ul. Lipowej, trwają prace dot. kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu ul. Polnej
do ul. Modrakowej; we wrześniu br. na ul. Dworcową wchodzi z robotami firma Infradrog
z odtwarzaniem drogi na odc. od DK 11 do przejazdu kolejowego wraz z budową chodników
i ścieżek rowerowych,
Golęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Promienista, Akacjowa, Jesionowa, Strażacka
oraz budowa wodociągu w ul. Promienistej i Jesionowej – prace kontynuowane przez firmę PBI
Kaja,
Golęczewo i Chludowo – budowa węzłów przesiadkowych wraz z ciągami pieszo – rowerowymi,
prace są kontynuowane, we wrześniu br. zostaną wznowione prace wzdłuż ul. Golęczewskiej,
Golęczewo – budowa przedszkola w Golęczewie, kontynuowane są prace wewnątrz obiektu, które
są na ukończeniu, rozpoczynają się pierwsze procedury odbiorowe,
Golęczewo – modernizacja budynku stacji kolejowej, na końcowym etapie są prace wewnątrz
budynku, trwa oczekiwanie na zakończenie opóźnienia ze strony ENEA w wykonaniu zasilania
do obiektu,
Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej z drogami i infrastrukturą, aktualnie kompletowana
jest dokumentacja do obioru przez Aquanet S.A. i przekazania kanalizacji do użytkowania,
pierwsze podłączenia do kanalizacji planowane są na przełomie 10/11.2019 r.,
Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej – dokończenie ul. Leśnej, prace zostały zakończone
i trwa przygotowanie do odbiorów,
Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Lipowa, wykonawca firma PBI Kaja Poznań,
prace są kontynuowane,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap I, firma Infradrog Chodzież, trwa usuwanie usterek po odbiorze,
Budowa ulic w Złotnikach II, etap II, firma Izbruk Słupca, prace zostały zakończone i odebrane,
Budowa ulic w Złotnikach III, etap I – ul. Kochanowskiego, firma RBD System, prace
są kontynuowane na odc. od ul. Reja do ul. Pawłowickiej, na wrzesień br. planowane
jest wykonywanie nawierzchni bitumicznych na kolejnych odcinkach ul. Kochanowskiego,
Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Złotnikach, toczą się prace rozbiórkowe
i konstrukcyjne oraz oczyszczanie elewacji budynku,
Złotniki – budowa ścieżki rowerowej do Złotnik – Wsi przy ul. Łagiewnickiej, prace są na
ukończeniu, została wykonana nawierzchnia z masy bitumicznej,
Złotkowo – budowa ulic Cedrowej i Oliwkowej wraz z infrastrukturą, aktualnie jest końcowy etap
przez podpisaniem umowy z wykonawcą.
Informacje odnośnie przetargów:

•
•

Przetarg „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Suchy Las” – przetarg ogłoszony,
termin otwarcia to 11.09.2019 r.,
Przetarg „Wprowadzenie projektu stałej organizacji na os. Suchy Las – Wschód” – została
podpisana umowa z wykonawcą PPU Dromo Sp. z o.o. z Poznania za cenę brutto 594 000 zł,
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•

•

•

•

•
•

Przetarg „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi węzeł Złotkowo
– ul. Dworcowa w Golęczewie”, wybrano ofertę firmy NBProjekt K. Szczepaniak z Mosiny
za cenę brutto 177 900 zł, ale ostatecznie firma zrezygnowała z podpisania umowy co skutkowało
koniecznością unieważnienia postepowania; ogłaszany jest kolejny przetarg,
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)” – aktualnie trwa procedura podpisywania umowy z firmą
Brukpol ze Strzelc Wielkich – Piaski za cenę brutto 2 061 000 zł,
Przetarg „Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. Szkolnej i Rzemieślniczej”
- została podpisana umowa z firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie „Prosta
- Projekt” za cenę 170 970 zł,
Przetarg „Roboty polegające na budowie ścieżek mineralnych z obrzeżem betonowym na Terenie
Aktywnej Edukacji i Sportu” – umowa w trakcie procedury podpisywania z firmą Zakład
Produkcyjno Usługowo Handlowy „Budomelior” z Suchego Las na kwotę 324 108 zł,
Przetarg „Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie – Platforma E-learningowa” - przetarg ogłoszony,
planowane otwarcie 09.09.2019 r.,
Przetarg „Dostawa i wdrożenie serwera pocztowego oraz UTM wraz z dostawą streamera wraz
z kasetami” – umowy w podpisie z firmą Hardsoft Telekom J. Kaźmierczak z Poznania, na kwoty:
52 152 zł i 26 420 zł.

Wójt G. Wojtera poinformował, że odbyła się sesja Rady Powiatu Poznańskiego, podczas której
podjęto uchwały, które umożliwiają Gminie wspólnie z Powiatem realizowanie zadań w Suchym
Lesie i Golęczewie, tj. skrzyżowanie ul. Sucholeskiej i Powstańców Wlkp w Suchym Lesie,
ul. Lipowa w Golęczewie i dokumentacja projektowa dotycząca skrzyżowania ul. Bogusławskiego
i Rolnej w Suchym Lesie. W Gazecie Sucholeskiej, ale również w Głosie Wielkopolskim pojawiła
się informacja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały ws. bezpłatnych przejazdów
komunikacją publiczną dla dzieci, które realizują obowiązek szkolny w nauczaniu podstawowym.
Ten system działa w ramach porozumienia transportowego w ramach ZTM i aby mogło to w pełni
funkcjonować wymagana była uchwała Rady Miasta Poznania, ponieważ Poznań jest w tym
przedsięwzięciu liderem. Na terenie gminy Suchy Las dzieci również mogę korzystać z bezpłatnej
komunikacji, a od 1 sierpnia br. również na terenie Poznania oraz na obszarze wszystkich 4 stref
komunikacyjnych, nawet do Zaniemyśla obecnie mogą uczniowie bezpłatnie dojechać. W dalszym
ciągu będą toczyć się rozmowy o rozszerzaniu pakietu ulg dla dorosłych w ramach porozumienia
transportowego aglomeracji poznańskiej.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała, że była obecna podczas sesji Rady
Powiatu Poznańskiego i zostały tam podjęte trzy uchwały. Pierwsza uchwała dotyczyła ul. Lipowej
w Golęczewie, druga uchwała dotyczyła ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie (miernik prędkości
przy remizie), a trzecia uchwała pozwoli na wzbogacenie się przez OSP Golęczewo w potrzebny
sprzęt pożarniczy. Przewodnicząca Rady Gminy wyraziła podziękowania dla Radnych Powiatowych.
Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o następującej korespondencji:
- wniosek Przewodniczącej A. Ankiewicz odnośnie zmiany terminy sesji w listopadzie br., tj. z dnia
21 na dzień 28 listopada, czyli tydzień później. Dzięki takiej zmianie Urząd Gminy będzie miał więcej
czasu na przygotowanie projektów uchwał.
- petycja do Wójta Gminy i do wiadomości Rady Gminy od Sołtys Wsi Złotkowo S. Sawińskiej
oraz od Radnych M. Przybylskiego i G. Słowińskiego, której przedmiotem jest przedstawienie przez
Wójta Gminy Suchy Las nowego opracowania organizacji ruchu na odc. pomiędzy skrzyżowaniem
ul. Obornickiej i Lipowej w Złotkowie a skrzyżowaniem ul. Obornickiej i Pawłowickiej w Złotnikach.
Do tej petycji dołączona jest petycja mieszkańców Gminy Suchy Las „Celem petycji jest wyrażenie
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opinii mieszkańców Gminy Suchy Las (w szczególności wsi Złotkowa oraz osiedla Złotniki)
w sprawie budowy skrzyżowania świetlnego na ul. Cedrowej i Obornickiej. Zaproponowane przez
Wójta rozwiązanie przewiduje zamknięcie ul. Lipowej od strony ul. Obornickiej i wprowadzenie
ruchu ul. Cedrową poprzez stworzenie sygnalizacji świetlnej. Celem tej inwestycji wg Wójta
jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Złotkowa i skomunikowanie części aktywizacji
gospodarczej. Podczas zebrania wiejskiego powstała alternatywna propozycja uwzględniająca
argumentację Wójta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Złotkowa i skomunikowanie części
aktywizacji gospodarczej. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Złotnik. Koncepcja polega na stworzeniu ronda lub sygnalizacji świetlnej w okolicy
ul. Pawłowickiej w Złotnikach/Złotkowie. Zaproponowano budowę drogi serwisowej po stronie
przemysłowej, która połączyłaby się z zaproponowaną nową lokalizacją skrzyżowania na
ul. Pawłowickiej i Żytniej. Docelowo, w razie potrzeby i powstawania nowych przedsiębiorstw
po stronie przemysłowej droga serwisowa mogłaby połączyć się z ul. Sobocką – wówczas obsługa
całego terenu byłaby możliwa przez dwa wyjazdy, co w znaczny sposób ułatwiłoby płynny ruch
dla całego terenu aktywizacji. Rozwiązanie gwarantuje również bezpieczeństwo mieszkańcom wsi
Złotkowo w przypadku powstania płn. – wsch. obwodnicy Poznania w każdej z przedstawianych
koncepcji przez ZDP, gdyż wyklucza w 100% obsługę terenów aktywizacji gospodarczej z nowo
powstałym węzłem za pośrednictwem układu komunikacyjnego sołectwa Złotkowo. Propozycja Wójta
z kolei w przypadku powstania obwodnicy wprowadza ruch pojazdów aktywizacji gospodarczej
do wsi. Złożone poniżej podpisy mają na celu wyrażenie opinii mieszkańców na temat preferowanego
rozwiązania”.
- pismo od Stowarzyszenia Kulturalnego im. W. Bogusławskiego odnośnie braku zgody na zapisy
w projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Woj. Wielkopolskiego na lata 2019 – 2025; z uwagi
na obszerność pismo wraz załącznikami do wglądu w Biurze Rady.
- pismo OSP z Golęczewa z dnia 14.07.2019 r. w sprawie zespołu ratownictwa medycznego
„W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęczewie, zwracamy się do Pana Wojewody z ogromną
prośbą o utworzenie miejsca wyczekiwania karetki z zespołem podstawowym na terenie Gminy Suchy
Las. W miejscowości Suchy Las utworzone zostało miejsce, w którym zostało zapewnione zaplecze
socjalne oraz pomieszczenia umożliwiające wyczekiwanie ratowników na wezwanie. Miejsce
to zostało sprawdzone i odebrane przez Inspektorat Sanitarny. Gmina Suchy Las znajduje
się w połowie drogi pomiędzy Obornikami, a Poznaniem. Dotarcie karetki do osób potrzebujących
w godzinach szczytu jest niestety znacznie utrudnione. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
czy zatrzymania krążenia, wiadome jest iż pomoc powinna nadejść jak najszybciej. Najbliższe miejsce
wyczekiwania zespołu WSPR do końca powiatu znajduje się na terenie Szpitala Wojewódzkiego
przy ul. Juraszów oddalonego o ok. 20 km. Coraz częściej zdarza się, iż Straż Pożarna wyjeżdża
najwięcej do wypadków komunikacyjnych. Suchy Las, jak również miejscowość Golęczewo
usytuowane są przy drodze krajowej DK 11 prowadzącą nad morze. Jesteśmy też przy wjeździe
na S-11. Ruch na DK 11 jest w ostatnim czasie bardzo wzmożony, a brak odpowiedniej nawierzchni
nie pozwala na szybkie i bezpieczne dotarcie karetki z Poznania czy też na utworzenie korytarza życia.
Jednocześnie należy podkreślić, iż w momencie utworzenia miejsca wyczekiwania w miejscowości
Suchy Las zwiększy się bezpieczeństwo północnej części powiatu poznańskiego, jak również osób
uczęszczających drogą krajową DK 11, gdzie dochodzi coraz częściej do wypadków
komunikacyjnych. Dla nas Strażaków Ochotników najważniejszą i cenną rzeczą jest życie ludzkie,
bezpieczeństwo mieszkańców i niesienie pomocy bezinteresownie, a to wszystko Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek. Zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku”.
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie zespołu ratownictwa medycznego
„W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca br. dotyczące utworzenia nowego podstawowego zespołu
ratownictwa medycznego (ZRM) z miejscem stacjonowania na terenie Gminy Suchy Las uprzejmie
informuję, iż aktualnie obowiązujący Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne dla województwa wielkopolskiego (WPDS) z dnia 1 kwietnia br. nie przewiduje utworzenia
w 2019 roku nowego podstawowego ZRM we wskazanej lokalizacji, co nie wyklucza podjęcia takiej
inicjatywy w kolejnych latach. Wskazać należy, iż uruchomienie nowego ZRM wymaga zarówno
zabezpieczenia środków finansowych na ten cel, jak i wnikliwej analizy, m.in.: mediany czasów
dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia oraz liczby interwencji ZRM z uwzględnieniem liczby wyjazdów
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do stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ponadto wszelkie planowane działania w zakresie liczby,
rodzaju i rozmieszczenia ZRM, znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w WPDS, który podlega
zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Należy wskazać, iż od dnia 1 lipca br.
w powiecie poznańskim (m. Rokietnica) został uruchomiony jeden podstawowy ZRM, a od 1 sierpnia
br. w m. Poznań (al. Solidarności 36) zostanie uruchomiony kolejny podstawowy ZRM.
W związku z powyższym czasy dojazdów ZRM do miejsca zdarzenia w poszczególnych obszarach
dysponowania powinny ulec znacznej poprawie. Niemniej jednak pragnę zapewnić, iż przedstawiane
w ww. piśmie argumenty, zostaną poddane pod rozwagę, podczas kolejnej analizy funkcjonowania
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa wielkopolskiego. Ponadto
informuję, iż od początku roku prowadzone są cykliczne spotkania pracowników Oddziału
Ratownictwa Medycznego tut. Urzędu z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu celem doskonalenia zasad współpracy w zakresie niesienia pomocy
mieszkańcom województwa wielkopolskiego. Jednocześnie należy wskazać, iż wypracowany na ww.
spotkaniach Ramowy zakres współpracy jednostek KSRG, współpracujących z jednostkami systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa wielkopolskiego, który jest
opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu, stanowi wytyczne do sprawnej i skutecznej
współpracy w sytuacjach działań ratowniczych. W pełni doceniając troskę Pana Prezesa o właściwe
zapewnienie pomocy mieszkańcom Gminy Suchy Las, znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, proszę o zrozumienie aktualnie występujących uwarunkowań, mających wpływ
na organizację systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie wielkopolskim”.
- pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 5.08.2019 r. ws. rodzinnych
ogrodów działkowych „Mając na uwadze istotną rolę Rodzinnych Ogrodów Działkowych Sejmik
Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr L/1135/18 z dnia 24 września 2018 roku, w której
przyjęte zostało stanowisko dotyczące kwestii działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w przestrzeni publicznej. W uchwalonym stanowisku Sejmik Województwa Wielkopolskiego wskazał
możliwe do realizacji kierunki postępowania, które przyczynią się do dalszego rozwoju działalności
ogrodniczej w tej wyjątkowej przestrzeni publicznej, do których można zaliczyć:
• zwiększenie dostępności pozyskania środków dla ROD-ów z funduszy krajowych
i europejskich, a także ujęcia przestrzeni ogrodów działkowych w strategiach rozwoju
województwa na lata 2020 - 2028;
• wykorzystanie przestrzeni ogrodów działkowych jako elementu edukacyjnego, podnoszącego
świadomość ekologiczną, ochrony środowiska oraz promocji aktywnego i zdrowego stylu życia;
• w sytuacji likwidacji ROD podania pełnego uzasadnienia wydanej decyzji z poszanowaniem praw
działkowców oraz odszkodowania i możliwości pozyskania działki zastępczej;
• tworzenia warunków do rozwoju ogrodów działkowych o rejonach o dużych skupiskach ludności;
• ochronę przestrzeni ogrodów działkowych przed przekształceniem ich w osiedla mieszkaniowe;
• ograniczenia samowoli budowlanej na terenach, gdzie nie uchwalone zostały plany
zagospodarowania przestrzennego;
• dążenia do ograniczenia niekorzystnego procesu mieszkaniowego polegającego na zasiedlaniu
ogrodów działkowych, poprzez wprowadzenie efektywniejszej polityki mieszkaniowej. Ogrody
oczekują większej aktywności i skuteczności od organów administracji publicznej w zakresie
egzekwowania prawa budowlanego wobec osób łamiących to prawo;
• wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - w działalności społecznej,
• obniżenie kosztów wywozu śmieci poprzez zakwalifikowanie ogrodów działkowych do terenów
niezamieszkałych i naliczania opłat według stawek dla tych obszarów. Analogicznie naliczane
powinny być opłaty za korzystanie z energii elektrycznej i wody.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie pomocy rzeczowej
i finansowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie infrastruktury związanej z ich
prowadzeniem. Ogrody działkowe stanowią bowiem zielone płuca miast i gmin a poprawa ich
funkcjonowania wpłynie korzystnie na rozwój całego regionu”.
- pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 29.07.2019 r. odnośnie skargi firm
reklamowych „W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 22.07.2019 r.
sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Jet Line sp. z o.o. sp.
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komandytowej z siedzibą w Warszawie i Stroer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na uchwałę
Rady Gminy Suchy Las w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, zwraca akta administracyjne nadesłane
przy odpowiedzi na skargę i wzywa do nadesłania - w terminie - 7 dni - akt trwale połączonych
i uporządkowanych wraz z kartą przeglądową. Jednocześnie Sąd w załączeniu doręcza pouczenia:
o warunkach wnoszenia pism oraz ich doręczenia przez Sąd za pomocą środków komunikacji
elektronicznej i o warunkach uzyskania dostępu do akt sprawy zawierające pouczenia o treści art. 46,
47, art. 70 § 1 i § 2 art. 210 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi”.
- pismo Urzędu Gminy Suchy Las z dnia 5.08.2019 r. przekazujące akta dotyczące sprawy zaskarżonej
uchwały reklamowej,
- pismo Stowarzyszenia „Gmina Razem” z dnia 15.07.2019 r. „W imieniu Stowarzyszenia Gmina
Razem składam wniosek o uwzględnienie w projekcie Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz
z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej - odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej
wybudowania dróg rowerowych. Centrum Suchego Lasu jest coraz bardziej zabudowane. Do tej pory
powstały Hala Widowiskowo- Sportowa, Pływalnia Octopus, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna,
Galeria Sucholeska, a w ostatnim czasie market Biedronka. Układ komunikacyjny nie zmienił się
odkąd został wybudowany, a obiektów użyteczności publicznej jest coraz więcej. Wymusza to jego
przebudowę. W trakcie poprzedniej kadencji Rady Gminy powstały warunki formalne umożliwiające
przebudowę ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sucholeską. W czerwcu został ogłoszony
i rozstrzygnięty przetarg na projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ul. Szkolnej według
koncepcji przygotowanej przez Urząd Gminy w Suchym Lesie.
Koncepcja ta zakłada:
• budowę ronda na skrzyżowaniu Szkolna/Poziomkowa,
• przebudową skrzyżowania Szkolna/Sucholeska/Szafirowa - wraz z sygnalizacją świetlną,
• przebudowę skrzyżowania Sucholeska/Obornicka,
• budowę skrzyżowania Widłakowa/Obornicka.
W ulicach Szkolnej i Sucholeskiej oraz na wjazdach do CKiBP, Galerii Sucholeskiej oraz marketu
Biedronka powstaną oddzielne pasy dla skręcających w lewo lub w prawo. W koncepcji nie zostało
uwzględnione wbudowanie w układ komunikacyjny dróg rowerowych. Jest to o tyle niezrozumiałe,
że w najbliższym otoczeniu znajdują się dwa budynki szkół podstawowych SP1 i SP2 oraz boiska
sportowe i plac zabaw. Bardzo dużo dzieci dojeżdża na lekcje czy na zajęcia sportowe rowerami.
Brakuje też bezpiecznej drogi rowerowej w ciągu ul. Sucholeskiej wraz z przejazdem przez
ul. Obornicką. Przypomnę tylko, że droga rowerowa w ul. Sucholeskiej znajduje się tylko w Poznaniu
i kończy się przy torach, w granicy Suchego Lasu i Poznania. Tak duża inwestycja w newralgicznym
dla ruchu i bezpieczeństwa miejscu wymaga, aby drogi rowerowe powstały”.
- pismo Mieszkańca Chludowa, w którym wnosi się o wyłączenie działki nr 31/4 z opracowywanego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – północny zachód; całość pisma
do wglądu w Biurze Rady; ponadto pismo przekazano do Urzędu Gminy do przeanalizowania,
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 18.06.2019 r. w sprawie uchwały
nr VIII/107/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.05.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r., która została podjęta sprzecznie z przepisami
prawa. Uznano, że naruszenia prawa mają charakter nieistotny.
- pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 26.06.2019 r. i 8.07.2019 r. w sprawie
uchwały Rady Gminy Suchy Las nr IX/115/19 z 23.05.2019 r., która została podjęta z naruszeniem
przepisów prawa, które to naruszenie ma charakter nieistotny.
- pismo Wójta Gminy ws. debaty w dniu 5.09.2019 o godz. 18:00 w Octopusie „W czerwcu bieżącego
roku przypadła symboliczna, 18. rocznica podpisania przez Prezydenta Miasta Poznania, Wójta
Gminy Suchy Las oraz Wójta Gminy Rokietnica, listu intencyjnego, w którym sygnatariusze wyrazili
wolę współpracy w sprawie powstania drogowego obejścia zachodniego trasy drogi krajowej nr 11:
Poznań – Suchy Las – Rokietnica – kierunek Koszalin. Niemal w tym samym czasie przypadła
także 11. rocznica zawarcia trójstronnego porozumienia, określającego harmonogram prac
przygotowawczych, zmierzających do realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej oraz tryb
współpracy pomiędzy stronami. Pomimo upływu wielu lat i metaforycznego wkroczenia ww.
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zamierzenia w wiek dorosły, ta kluczowa inwestycja drogowa nadal pozostaje w powijakach
- realizacja właściwego procesu inwestycyjnego nawet się nie rozpoczęła, a problemy komunikacyjne
tej części aglomeracji z roku na rok się nasilają. W związku z powyższym, podkreślając
fundamentalne znaczenie realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej, serdecznie zapraszam
do udziału w debacie na temat natychmiastowego podjęcia prac zmierzających do realizacji wiaduktu
drogowego nad liniami kolejowymi nr 395 Zieliniec - Kiekrz oraz 803 Poznań Piątkowo - Suchy Las,
w ciągu ulicy Sucholeskiej, na granicy Miasta Poznania oraz Gminy Suchy Las, w kontekście
realizacji tzw. „wylotu północnego" z miasta Poznania. Debata odbędzie się dnia 5 września 2019 r.
o godz. 18:00, w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w debacie”.
- pismo Bractwa Kurkowego z Murowanej Gośliny z dnia 21.08.2019 r. „Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Murowanej Goślinie, Prezes KBS Michał Wtorkowski, Król KBS ad. 2008 Jarosław
Dobrowolski, Król KBS ad. 2019 Karol Stern, Marszałek KBS Grzegorz Szpot zapraszają 21 września
2019 r. na I Mistrzostwa Samorządów Gminnych, Miejsko – Gminnych i Miejskich Powiatu
Poznańskiego w Strzelectwie Sportowym pod patronatem honorowym Starosty Poznańskiego Jana
Grabkowskiego. Spotykamy się o godzinie 10.30 w Murowanej Goślinie, na strzelnicy przy
ul. Brackiej”.
- pismo Mieszkańców Golęczewa z ul. Polnej i Modrakowej „W związku z prowadzonymi pracami
kanalizacyjno - drogowymi części południowej ulic Polnej i Modrakowej w Golęczewie, prosimy
o wprowadzenie w tym obszarze światłowodu, jako standardu telekomunikacyjnego. W chwili
obecnej część mieszkańców tego obszaru posiada bardzo kiepskiej jakości internetowe łącza radiowe
GSM, co przy prowadzeniu działalności gospodarczej i konieczności przesyłania dużych plików
powoduje utrudnienia w jej prowadzeniu. Spora część mieszkańców to uczniowie i studenci,
dla których korzystanie z Internetu to wręcz obowiązek szkolny. Ponieważ prowadzone są obecnie
prace ziemne to doskonały moment na wykorzystanie sytuacji i wprowadzenie światłowodu bez
nadmiernych kosztów prac związanych z tą inwestycją. Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie
naszej prośby”.
- pismo Mieszkanki ul. Kryształowej w Suchym Lesie „W związku z przekazaniem przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu do Gminy Suchy Las pisma dotyczącego oświetlenia przejścia dla pieszych
na ul. Sucholeskiej, w pobliżu ul. Kryształowej. Zwracam się z prośbą o zamontowanie oświetlenia
na ww. przejściu. Oświetlenie znajduje się tylko z jednej strony (lewej w kierunku ul. Obornickiej).
Po przeciwnej stronie nie ma lamp, ani w pobliżu przejścia, ani na całym odcinku chodnika
do ul. Diamentowej. W okresie jesienno - zimowym, oraz wieczorami, kierowcy jadący od strony
Podolan, nie widzą ludzi stojących na przejściu dla pieszych. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej
prośby”.
- pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, w którym ZDP informuje, że do firmy Enea
Operator zgłoszono przycięcie dwóch kasztanowców rosnących wzdłuż drogi ul. Sucholeskiej/
Kryształowej i pismem skierowanym do Urzędu Gminy Suchy Las przekazano prośbę dotyczącą
oświetlenia. W miesiącu wrześniu br. zostaną przycięte drzewa ograniczające widoczność kierowców.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że na ww. przejściu dla pieszych na ul. Sucholeskiej,
na wysokości ul. Kryształowej jest bardzo słaba widoczność i sprawę tego przejścia poruszyła podczas
rozmowy z Panem T. Łubińskim – Wicestarostą Poznańskim, aby rozważyć wykonanie inteligentnego
przejścia dla pieszych, ponieważ jest to droga powiatowa. Przewodnicząca Rady zasugerowała,
aby Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych złożyła w sprawie
tego przejścia dla pieszych wniosek do budżetu Powiatu Poznańskiego.
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. Odbyło się posiedzenie
Komisji ds. Powiatów w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolskich w dniu 10.07.2019 r.
W ramach tego posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji, którym został R. Banaszak
i Zastępcy Przewodniczącego Komisji, którym została Starosta Powiatu Jarocińskiego L. Czechak.
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Ponadto, w ramach tego posiedzenia określono tematykę zespołów roboczych, a także przyjęto plan
pracy na rok 2019.
Radny K. Łączkowski poinformował, że w okresie od czerwca do sierpnia br. nie odbyło się spotkanie
Komisji. Spotkanie było zaplanowane na dzień 28 sierpnia, ale zostało przełożone na 27 września br.
Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Jankowiak poinformował, że Komisja Rewizyjna obradowała
na posiedzeniu w dniu 29 lipca br., na które zaproszony był p. Dariusz Szmyt z Referatu Oświaty,
Sportu Urzędu Gminy. Podczas posiedzenia omawiana była procedura przyznawania środków
finansowych dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I. Koźlicka poinformowała, że ww. Komisja
nie obradowała w minionych miesiącach.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego T. Sztolcman przekazał
informację, że Komisja obradowała dniu 26 sierpnia br. i opiniowane były projekty uchwał na sesję
Rady Gminy Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda poinformowała,
że Komisja obradowała w dniu 28 sierpnia br. Podczas posiedzenia opiniowane były projekty uchwał
na sesję. Jednym z gości podczas posiedzenia była Zastępca Dyrektora OPS. W ramach posiedzenia
Komisja uzyskała również informacje, że OPS wystartował w konkursie ministerialnym i otrzymał
92 pkt/100 pkt i dzięki temu OPS zostanie doposażony na kwotę 10 000 zł.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
M. Bajer stwierdził, że posiedzenie Komisji odbyło się 28 sierpnia br. na którym omawiany
był regulamin konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”, a także przygotowanie placówek oświatowych
do nowego roku szkolnego 2019/2020. Ponadto omawiana była kwestia sytuacji kotów na terenie
ROD „Słoneczny Stok” i działanie wolontariuszy, którzy opiekują się kotami na obszarze naszej
gminy. Podczas posiedzenia gościły dwie wolontariuszki zajmujące się kotami. W ramach posiedzenia
Komisja także opiniowała projekty uchwał na sesję Rady Gminy.
Ad. 22.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wpłynęła interpelacja Radnego W. Majewskiego
ws. zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepie „Żabka” przy ul. Leśnej w Suchym Lesie
– do zapoznania się w Biurze Rady i na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Ad. 23.
Wolne głosy i wnioski.
Radny Z. Hącia poruszył kwestię komunikacji autobusowej na terenie gminy Suchy Las. Radny
omówił kwestię obowiązywania biletów czasowych zwracając uwagę, że bilet na 45 minut
nie pozwala na dojazd w tym czasie do Poznania z północy gminy. Zdaniem Radnego podczas jazdy
na wiadukcie Narutowicza jest już przekroczony czas przejazdu i można otrzymać mandat.
Ta sytuacja powoduje, że mieszkańcy północy gminy będą zmuszeni kupować bilety na 60 minut
za 7 zł, czyli sprowadzać się to będzie do 60% podwyżki cen. Radny zaapelował, aby te informacje
rozpowszechnić poprzez prasę lokalną, aby mieszkańcy wiedzieli jaki kłopot czeka ich w komunikacji
gminnej w związku z biletami czasowymi. Według Radnego te zasady zostały wprowadzone
bez powiadomienia mieszkańców. Ponadto, Radny Z. Hącia zapytał o kwestię nowej lokalizacji
dla siedziby poradni psychologiczno – pedagogicznej w Suchym Lesie.
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Wójt G. Wojtera poinformował, że w dniu 4 września odbędzie się spotkanie ze Starostą i z dyrektor
poradni z Lubonia i ostatecznie zostanie zatwierdzona propozycja lokalizacji. Prawdopodobnie będzie
to bardzo blisko szkoły i być może poradnia ruszy w nowym miejscu od 15 listopada br.
Sołtys wsi Golęczewo K. Kachel zapytała o kwestię planowanej inteligentnej sygnalizacji
na skrzyżowaniu ul. Lipowej i Oświatowej w Golęczewie, która nie została uwzględniona w projekcie.
Projekt przewiduje tylko przejście dla pieszych oznaczone wymalowanymi pasami.
Wójt G. Wojtera poinformował, że przede wszystkim celem jest zakończenie budowy ul. Lipowej,
ponieważ z różnych powodów to zadanie jest opóźnione. Sygnalizacja świetlna będzie realizowana
niezależnie jako odrębny projekt, ponieważ obecnie jest zbyt duże ryzyko długotrwałych uzgodnień
odnośnie sygnalizacji, co mogłoby spowodować kolejne opóźnienie. Z uwagi na to zagrożenie
zdecydowano, że sygnalizacja będzie realizowana jako odrębne zadanie na kolejny rok.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego J. Dudkiewicz poruszył kwestię konieczności
zaplanowania prac remontowych nawierzchni ulic na os. Grzybowym. Przewodniczący pytał na kiedy
będą zaplanowane te prace remontowe. Ponadto, Przewodniczący Zarządu wspomniał o problemie
ul. Kruczej, na której położone są płyty i są tam znaczące spadki terenu i deszcz wypłukuje duże ilości
piasku. Przewodniczący zaapelował, aby ul. Krucza została wykonana. Ponadto, Przewodniczący
J. Dudkiewicz zaprosił na festyn rodzinny na os. Grzybowym w dniu 7 września br., gdzie główną
atrakcją będzie płukanie złota.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że najważniejsze awaryjne remonty na os. Grzybowym zostały wykonane,
zwłaszcza w okolicach studzienek kanalizacyjnych, gdzie kostka brukowana zapadała się najgłębiej.
Wójt podkreślił, że jednak w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na drogi gruntowe na terenie
gminy. Wójt zaznaczył, że na os. Grzybowym potrzebny jest przegląd techniczny dróg, który pozwoli
na określenie kolejności podjęcia poszczególnych remontów. Na kompleksowe wyremontowanie
i podniesienie standardu dróg na os. Grzybowym potrzebne będą ok. 3 - 4 lata, gdyż jest to kwestia
istotnych środków finansowych.
Radny M. Przybylski zapytał o kwestię podlewania młodych drzew, które zostały zasadzone w ramach
nasadzeń kompensacyjnych. Ponadto, Radny poruszył kwestię lokalizacji miejsca dla harcówki
na terenie gminy. Radny zaznaczył, że jako lokalizację wskazano budynek nastawni w Złotnikach,
który obecnie należy do PKP. Radny M. Przybylski pytał na jakim etapie procedowania jest sprawa
ewentualnego przejęcia tego budynku przez Gminę Suchy Las od PKP.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że nie dostrzega możliwości lokalizacji harcówki na zamkniętym terenie
kolejowym, w obrębie którego znajduje się budynek nastawi, który posadowiony jest w bardzo
bliskiej odległości od torów. Bliskość torowiska kolejowego od budynku oraz jego kubatura i układ
wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem dla lokalizacji harcówki. Po zakończeniu remontu linii kolejowej
pociągi będą się poruszały po tych torach z większą prędkością niż obecnie. Aktualnie nie została
podjęta decyzja co do lokalizacji dla harcówki. Wójt podkreślił, że w sprawie budynku nastawni
kolejowej w Złotnikach decyzje są negatywne.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że w bardzo bliskiej odległości od torów kolejowych będzie
znajdowała się w przyszłości również biblioteka i siedziba Straży Gminnej w Złotnikach, gdzie będzie
z pewnością duży ruch klientów; dużo większy niż mógłby być do harcówki.
Wójt G. Wojtera stwierdził, że jego zdaniem lokalizacja budynku nastawni rodzi ryzyka, choćby
dla osób, które docierałyby do harcówki pociągiem od strony Golęczewa i musiałyby przejść długą
drogę aż do ul. Łagiewnickiej, aby przejść przez tory. W kwestii nasadzeń kompensacyjnych Wójt
zaznaczył, że po 3 latach dokonuje się odbioru nasadzeń kompensacyjnych, czyli drzewo musi
przetrwać 3 lata, aby można było uznać kompensacje za zrealizowaną. Urząd ma świadomość,
że z uwagi na wysokie upały część nasadzeń będzie wymagać powtórzeń. Urząd Gminy nie zlecił
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podlewania drzewek w ramach ciągów komunikacyjnych na terenie gminy.
są podlewane jeżeli znajdują się na terenie nieruchomości użyteczności publicznej.

Drzewka

Radna J. Radzięda stwierdziła, że na terenie gminy Suchy Las jest już przykład, że zakup starych
budynków stanowi bardzo kosztowną inwestycję na długie lata. Zdaniem Radnej J. Radziędy istnieją
w gminie bardziej priorytetowe kwestie niż lokalizacja dla harcówki, choćby przeniesie niektórych
świetlic socjalnych w nowe miejsca.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że z jego wiedzy wynika, że budynek przez PKP miałby być
przekazany nieodpłatnie, a nie zostać zakupiony. Budynek ten nie jest stary, gdyż prawdopodobnie
jest po kapitalnym remoncie. Budynek ten jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga większych
nakładów. Radny podkreślił, że remonty starych zabytkowych budynków są bardzo istotne, ponieważ
na terenie gminy jest ich bardzo mało i nie powinno się o nich wypowiadać w lekceważący sposób.
Radny zaznaczył, że poza budynkiem Starego Baru w Chludowie i budynkami dworców w Złotnikach
i Golęczewie nie ma w gminie wiele takich obiektów więc należy o nie dbać.
Pani A. Ohirko wyraziła zadowolenie z faktu, że zabezpieczono w budżecie Gminy Suchy Las środki
na wynajem pomieszczenia dla poradni psychologiczno – pedagogicznej w Suchym Lesie. Pani
A. Ohirko zwróciła uwagę, że zabezpieczono także środki w kwocie 30 000 zł na adaptację
i przebudowę sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 1 w Suchym Lesie i pytała, czy w tym roku
będzie wykonany projekt? Ponadto, pytała o kwestię realizacji tego zadania w 2020 r. oraz
o możliwość, że koszt projektu przewyższy wysokość kwoty, która została zabezpieczona w budżecie?
Wójt G. Wojtera zaznaczył, że kwota 30 000 zł zostanie podzielona na dwie części, tj. 7 000 zł
na ocenę stanu technicznego i możliwości rozbudowy sali. Opinię tę będzie wykonywał pracownik
Urzędu Gminy z uprawnieniami budowlanymi, gdyż Urząd stara się optymalizować koszty takich
opinii i w miarę możliwości zlecać je pracownikom. Jeżeli ta opinia będzie pozytywna to wówczas
reszta środków pokryje zlecenie wykonania koncepcji. Zdaniem Wójta nie można wykluczyć żadnej
opcji rozbudowy. Opinia dotycząca stanu technicznego zostanie zrealizowana w 2019 r.
Radny M. Bajer zwrócił uwagę na kwestię nadzoru nad pracami drogowymi w Golęczewie. Radny
stwierdził, że nawierzchnia ul. Kwiatowej została utwardzona gruzem, ale wśród gruzu znajdują
się resztki plastiku, blach, śrub, itd., co powoduje uszkodzenia ogumienia samochodów i rowerów.
Radny zaapelował, aby nawieziono w to miejsce inny gruz lub dotychczasowy gruz został zalany
warstwą asfaltową.
Radny Z. Hącia ponownie poprosił o odpowiedź Wójta ws. komunikacji autobusowej, w zakresie
biletów czasowych oraz podwyżki cen biletów o 60% z uwagi na wprowadzenie biletów czasowych.
Według Radnego z regulaminu ZTM wynika, że jednak ta podwyżka będzie obowiązywać.
Wiceprzewodniczący Rady R. Banaszak podkreślił, że kwestia wprowadzenia czasowych biletów
w komunikacji autobusowej była szczegółowo omówiona podczas posiedzenia Komisji Porządku
Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych. Zdaniem Wiceprzewodniczącego kolejne
rozmowy o tej sprawie mogą wydać się monotonne. Radny R. Banaszak zaznaczył, że zostało
wyjaśnione, że bilety jednorazowe zostały zlikwidowane i obecnie obowiązują bilety czasowe.
Wszystkie tematy związane z przekroczeniem czasu przejazdu i nakładaniem karnych opłat
za przekroczenie czasu zostały przedyskutowane na posiedzeniu Komisji.
Radna J. Radzięda stwierdziła, że Wójt wyjaśnił podczas posiedzenia Komisji, że obowiązują bilety
czasowe i nie liczy się rzeczywisty czas przejazdu, ale czas określony w rozkładach jazdy.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że w najbliższym wydaniu Gazety Sucholeskiej pojawi
się informacja o zmianach w komunikacji publicznej. Decyzja Rady Miasta Poznania została podjęta
nieco przed wakacjami i nie udało się tego umieścić w poprzednim wydaniu Gazety. Informacja o tym
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została zamieszczona niezwłocznie w Internecie z linkiem do strony ZTM. Zostało wydane przez
ZTM zalecenie dla kontrolerów biletów, że przy przekroczeniach czasu rzeczywistego przejazdu
nie powinny być nakładane kary. W tym przypadku niestety wiele będzie zależało od kontrolujących.
Zdaniem M. Bulińskiego analizując rozkład jazdy wynika, że kupując bilet za 5 zł na 45 minut
powinno wystarczyć czasu, aby dojechać zgodnie z rozkładem na dworzec autobusowy
na os. Sobieskiego. Jednak, aby dojechać na Dworzec Główny PKP w Poznaniu to nigdy
nie wystarczało 45 minut. Zastępca Wójta stwierdził, że rozpoczynają się rozmowy z ZTM w sprawie
skomunikowania linii autobusowych z koleją metropolitalną, która prawdopodobnie w połowie
2020 r. już będzie docelowo funkcjonować, co bardzo skróci czas dojazdu na Dworzec Główny
w Poznaniu. Gmina będzie bardzo zachęcać mieszkańców do korzystania z kolei metropolitalnej.
Zastępca Wójta podkreślił, że ZTM zachęca do korzystania z systemów elektronicznych, tj. PEKI
oraz iportmonetki.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy R. Banaszak zaprosił na 7 września na godz. 15:00 do Biedruska
na piknik familijny.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz złożyła życzenia dla strażników gminnych z okazji święta
Staży Gminnej.
Wójt G. Wojtera zaprosił wszystkich na uroczystość w dniu 1 września w Łagiewnikach o godz.
13:00. Na uroczystość będą podstawione autobusy komunikacji publicznej. Ponadto, Wójt
poinformował, że zdecydowano o zakupie kolejnego nowego autobusu przez ZKP Suchy Las. Będzie
to autobus używany, ale z bardzo małym przebiegiem – nowy model Solaris z Niemiec. Jednocześnie
Wójt przekazał pozdrowienia od byłem burmistrza Isernhagen, który obchodził 80 – te urodziny.
Ponadto, Wójt G. Wojtera poinformował, że w dniu 30 sierpnia nowa dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 będzie prowadziła po raz pierwszy radę pedagogiczną.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poinformowała, że w dniu 1 września na terenie aktywnej
edukacji CKiBP oraz p. A. Kozak organizują charytatywny event dla Matiego, który jest mieszkańcem
Suchego Lasu. Podczas tego wydarzenia będzie miała miejsce zbiórka na zakup samochodu
przystosowanego do jego potrzeb, gdyż jest osobą poruszającą się na wózku.
W związku ze zbliżającą się datą 1 września i 80 – tą rocznicą wybuchu II wojny światowej
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz poprosiła wszystkich obecnych o uczczenie ofiar
tej wojny minutą ciszy.
Następnie wszyscy obecni na sesji uczcili minutą ciszy ofiary II wojny światowej.
Ad. 24.
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy A. Ankiewicz zamknęła X sesję Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
w dniu 29 sierpnia 2019 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las:
Anna Ankiewicz
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