Protokół z XLI sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
31 stycznia 2022 r. (piątek), godz. 16:30
SESJA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA W TRYBIE ZDALNYM

Laudacja z okazji 30-lecia Gazety Sucholeskiej wręczana na ręce Barbary Stachowiak Redaktor
Naczelnej Gazety.
Porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XXXIX/21 z dnia 25 listopada 2021 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Wojciecha Bogusławskiego, Alejowej i Meteorytowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2022-2035.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Gminy
Suchy Las oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów
i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Suchy Las.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Suchym
Lesie, stanowiącej działki nr 253/7 i 247/7.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Środowiska i Spraw Komunalnych.
Przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Gminy Suchy Las za rok 2021.
Informacje:
• Wójta Gminy,
• Przewodniczącej Rady Gminy,
• Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
• Przewodniczących Komisji Rady.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak wniósł o przekazanie laudacji z okazji
30lecia gazety sucholeskiej na ręce Redaktor Naczelnej Pani Barbary Stachowiak.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że Gazeta Sucholeska od początku swojego istnienia
towarzyszyła samorządowi w rozwoju, w chwilach dobrych i trudnych. Wójt pochwalił dziennikarską
rzetelność gazety oraz chęć informowania mieszkańców. Wskazał, że gazeta wniosła istotny wkład
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w świadomość obywatelską, we wszystko to, co działo się na trenie gminy w relacji władzy gminy,
podmioty działające w obszarze komunalnym i mieszkańcy gminy, czytelnicy gazety sucholeskiej.
Przez ten okres było kilka zmian na stanowisku redaktora naczelnego, dlatego z wielką radością należy
wskazać, że najdłużej pracującym reaktorem naczelnym jest Pani Barbara Stachowiak, na której ręce
w imieniu zarówno władz gminy jak i wszystkich mieszkańców Wójt złożył podziękowania oraz
serdeczne gratulacje również dla całego zespołu. Wójt szczególnie chciałby złożyć nacisk na osobiste
zaangażowanie Pani Barbary Stachowiak w tworzenie gazety, obrazu, przekazu, który gazeta tworzy
kierując go do mieszkańców, przedsiębiorców, gości i inwestorów. Wójt złożył podziękowania Pani
Barbarze Stachowiak, złożył życzenia 100 lat dla Gazety Sucholeskiej. Wyraził nadzieje, że neutralna
linia polityczne ale ważna społecznie zostanie długo zachowana.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak w imieniu własnym oraz wszystkich
członków Rady Gminy złożył Pani Barbarze Stachowiak życzenia, by pióro było lekkie, aby w gazecie
nigdy nie było tematów trudnych, by tak jak dotychczas były tematy na wysokim poziomie, opisywane
rzetelnie, sprawiedliwe z pewnego punku widzenia jednej i drugiej strony, oby stopka redakcyjna nigdy
się nie zmieniała i dożyła kolejnych, cudownych jubileuszów. Wiceprzewodniczący Rady życzył Pani
Barbarze Stachowiak w życiu osobistym zdrowia oraz codziennego uśmiechu na twarzy, jakim Pani
Redaktor zaraża.
Redaktor Naczelna Gazety Sucholeskiej B. Stachowiak złożyła podziękowania Wójtowi Gminy
za możliwość tworzenia gazety w imieniu całego zespołu redakcyjnego, którego członkami są Pani
J. Nowak, Pan P. Andrzejewski, Pan A. Ogórkiewicz oraz Pan K. Antkowiak. Podziękowała
za współpracę Radnym, Przewodniczącym Zarządów Osiedli, Sołtysom oraz mieszkańcom, którzy
współtworzą tą gazetę.
Ad. 1 Otwarcie sesji (00:34:49*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak otworzył XLI sesję Rady Gminy Suchy
Las VIII kadencji w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 16:30 witając Radnych oraz gości.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak poinformował, że sesja Rady Gminy
Suchy Las była transmitowana on – line, nagranie w systemie audio – video było dostępne w serwisie
esesja.tv pod linkiem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm. Nagranie
z transkrypcją będzie udostępnione po upływie 14 dni od daty sesji. Dostęp do tego serwisu odbywa się
poprzez stronę internetową www.suchylas.pl/media. Z uwagi na publiczny charakter sesji nie należy
posługiwać się danymi osobowymi, ponieważ można narazić się na złamanie przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
W związku z sytuacją ogólnoświatowej pandemii wirusa SARS-CoV-2, wprowadzonym na terenie RP
stanem epidemii oraz rosnącym poziomem zakażeń wirusem obrady XLI sesji Rady Gminy Suchy Las
w dniu 31 stycznia 2022 r. zostały zorganizowane i odbyły się z zastosowaniem środków komunikacji
na odległość [red].
Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad (00:34:55*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak stwierdził, że obrady sesji były
prawomocne. W sesji udział wzięło 13 Radnych, 2 Radnych nieobecnych – Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las A. Ankiewicz oraz Radny M. Bajer.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zwrócił się do Radnych o zgłaszanie
ewentualnych uwag do porządku obrad. Ze względu na brak głosów Wiceprzewodniczący kontynuował
obrady.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XXXIX/21 z dnia 25 listopada 2021
r. (00:35:32*)
Wobec braku uwag do protokołu Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XXXIX/21 z dnia
25 listopada 2021 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., 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 Suchy Las – rejon ulic Wojciecha Bogusławskiego, Alejowej
i Meteorytowej (00:36:43*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowskiej w celu przedstawienie opinii Komisji
na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
powitała uczestników sesji oraz pogratulowała Pani Barbarze Stachowiak laudacji. Przewodnicząca
Komisji poinformowała, że Komisja jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się do Radnych o poparcie projektu uchwały, ponieważ plan ten
stanowi ważny element na mapie planistycznej Gminy Suchy Las.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Wojciecha Bogusławskiego, Alejowej i Meteorytowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLI/463/22
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las (00:39:26*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowskiej w celu przedstawienie opinii Komisji
na temat projektu uchwały.
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Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
poinformowała, że Komisja jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 12: Banaszak R., Dudkiewicz J., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J.,
Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Hącia Z.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLI/464/22
Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
(00:41:15*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowskiej w celu przedstawienie opinii Komisji
na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
poinformowała, że Komisja dokonała czterech zmian w projekcie uchwały, które zostały przegłosowane
przez Komisję:
• Zmniejszenie kwoty na 150.000,00 zł w zadaniu 75075 § 4300 – zwiększenie o kwotę 250.000,00
zł tytułem zakupu usług promocji Gminy od Spółki LARG (promocja środków transportowych),
• Wykreślenie zadania 75095 § 4300 – kwota 500.000,00 zł tytułem Rekompensaty dla Spółki LARG
tytułem prowadzenia inwestorstwa zastępczego przy realizacji powierzonych zadań
inwestycyjnych,
• Zdjęcie zadania 75495 § 6050 - budowa systemu monitoringu gminnego – 1.020.080,00 zł,
• Niezwiększanie kwoty w zadaniu 75495 § 4300 – zwiększenie o kwotę 238.000,00 zł do kwoty
280.000,00 zł na utrzymanie systemu monitoringu gminnego.
Przewodnicząca Komisji wskazała, że pozostałe kwestie uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
wniosku Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego dotyczącego zdjęcia z budżetu zadania
75495 § 6050 - budowa systemu monitoringu gminnego na kwotę 1.020.080,00 zł.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Punkt został zdjęty z budżetu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
wniosku Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego dotyczącego zmniejszenia kwoty
zadania 75075 § 4300 – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł tytułem zakupu usług promocji Gminy od
Spółki LARG (promocja środków transportowych) na kwotę 150.000,00 zł.
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Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Wniosek został przyjęty. Rada zmniejszyła kwotę do 150.000,00 zł.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
wyjaśniła zebranym dlaczego Komisja zawnioskowała o zdjęcie kwoty 500.000,00 tys. zł.
Poinformowała, że ustalono termin spotkania informacyjnego z prezesem spółki odnośnie przekazania
informacji o tym co udało się spółce już wykonać, jakie przygotowali przetargi, jak wyglądają
przygotowywane porozumienia do podpisania. Przewodnicząca Komisji dodała, że w międzyczasie
Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu z PKP, na którym prowadził rozmowy z władzami PKP odnośnie
porozumienia i rozwiązania drogowego w postaci wiaduktu na ulicy Sucholeskiej. Przewodnicząca
podkreśliła, że na tej podstawie Komisja podjęła decyzję o zdjęciu i przesunięciu decyzji finansowych
na kolejne miesiące, by po spotkaniu z prezesem spółki pochylić się ponownie nad kwotami
rekompensaty czy zakupu usług promocji od spółki LARG ws. środków transportowych.
Przewodnicząca Komisji wskazała, że w kwestii zadań związanych z monitoringiem gminnym
nieszczęśliwie się złożyło, że w tym miesiącu posiedzenie Komisji odbyło się w dniu posiedzenia sesji,
a Radna miała wiele pytań i wątpliwości co do procedury utrzymania i budowy systemu monitoringu
gminnego. Podkreśliła, że w poniedziałek 14 lutego br. odbędzie się komisja celem omówienia
powyższej kwestii i odpowiedzi na pytania Rady, tak by można było zwiększyć środki i podpisać
umowę na budowę i utrzymanie monitoringu gminnego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
wniosku Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego dotyczącego zdjęcia z budżetu kwoty
500.000,00 zł z zadania 75095 § 4300 – kwota 500.000,00 zł tytułem Rekompensaty dla Spółki LARG
tytułem prowadzenia inwestorstwa zastępczego przy realizacji powierzonych zadań inwestycyjnych.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Punkt został zdjęty z budżetu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
wniosku Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego dotyczącego zdjęcia z budżetu zadania
75495 § 4300 – zwiększenie o kwotę 238.000,00 zł do kwoty 280.000,00 zł na utrzymanie systemu
monitoringu gminnego.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Punkt został zdjęty z budżetu.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z uwzględnieniem zmian
przegłosowanych przez Radę.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLI/465/22
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na
lata 2022-2035 (00:51:44*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowskiej w celu przedstawienie opinii Komisji
na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wprowadzając zmiany
wynikające z przyjętych zmian w projekcie uchwały budżetowej związane z budową oraz utrzymaniem
systemu monitoringu gminnego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak spytał Przewodniczącą Komisji czy
składa jeden czy dwa wnioski.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
zaproponowała, by wnioski przegłosować oddzielnie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
wniosku Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego dotyczącego zdjęcia z WPF zadania
75495 § 4300 – zwiększenie o kwotę 238.000,00 zł do kwoty 280.000,00 zł na utrzymanie systemu
monitoringu gminnego.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Punkt został zdjęty z WPF.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
wniosku Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego dotyczącego zdjęcia z WPF zadania
75495 § 6050 - budowa systemu monitoringu gminnego na kwotę 1.020.080,00 zł.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Punkt został zdjęty z WPF.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035
z uwzględnieniem zmian przegłosowanych przez Radę.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLI/466/22
Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2022 (00:55:17*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowskiej w celu przedstawienie opinii Komisji
na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
poinformowała, że Komisja pozytywnie, jednomyślnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak poinformował, że większość Radnych
była obecna na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, na którym
wyjaśniono przyczynę wprowadzanych zmian.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2022.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLI/467/22

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych
Gminy Suchy Las oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym (00:57:08*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak poinformował, że projekt uchwały nie
był opiniowany na Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Wiceprzewodniczący
otworzył dyskusję nad projektem uchwały. Wskazał, że jej głównym celem było przygotowanie
uchwały uniwersalnej, takiej by nie trzeba było jej zmieniać co roku w momencie zmiany kwoty
i wskaźnika bazowego. Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił Radnych o dokonanie korekty
w ostatnim zdaniu uzasadnienia do uchwały: „Biorąc powyższe pod uwagę koniecznym jest dokonanie
zmian wysokości zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Suchy Las.” i zastąpieniu słowa
„koniecznym” na „wskazanym”. Podkreślił, że zmiana nie wpływa na projekt uchwały, a jedynie
poprawia oczywistą omyłkę pisarską.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Gminy Suchy Las
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 3: Hącia Z., Jankowiak M., Prycińska W.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 10: Banaszak R., Dudkiewicz J., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J.,
Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman T.,
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLI/468/22.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet
dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Suchy Las (01:00:35*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak poprosił Radnych o dokonanie korekty
w ostatnim zdaniu uzasadnienia do uchwały: „Biorąc powyższe pod uwagę koniecznym jest dokonanie
zmian wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie
Suchy Las.” i zastąpieniu słowa „koniecznym” na „wskazanym”. Podkreślił, że zmiana nie wpływa na
projekt uchwały, a jedynie poprawia oczywistą omyłkę pisarską.
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet
dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 11: Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J., Przybylski
M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 2: Banaszak R., Słowiński G.,
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLI/469/22.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Suchym Lesie, stanowiącej działki nr 253/7 i 247/7 (01:02:33*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowskiej w celu przedstawienie opinii Komisji
na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
poinformowała, że Komisja pozytywnie, jednomyślnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodnicząca
Komisji wskazała, że na posiedzenie zaproszono Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Gminy, która dokładnie wyjaśniła zaistniałą sytuację oraz przedstawiła operat szacunkowy
i stąd pozytywna opia Komisji na temat projektu uchwały.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Suchym Lesie,
stanowiącej działki nr 253/7 i 247/7.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLI/470/22.

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las (01:04:30*)
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera złożył autopoprawkę do projektu uchwały. Zaproponował zmianę
zapisu w §3 uchwały, który po zmianie brzmiał następująco: „§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 marca 2022 r.”
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
autopoprawki Wójta Gminy Suchy Las zmieniającej zapis §3, który po zmianie brzmiał następująco: „§
3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.”
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Autopoprawka została przyjęta.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las z wprowadzoną autopoprawką.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLI/471/22.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych (01:07:37*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak poinformował, że przygotował powyższy
projekt uchwały pod kątem uzupełnienia składu Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska
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i Spraw Komunalnych, która od października pracuje w składzie 6 osobowym. Wskazał, że po
rozmowach z Radnym J. Dudkiewiczem chciałby zgłosić kandydaturę Radnego Jarosława Dudkiewicza
do powiększenia składu Komisji. Wiceprzewodniczący Rady Gminy spytał J. Dudkiewicza czy chce
być członkiem Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych.
Radny J. Dudkiewicz wyraził wolę dołączenia do Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Środowiska i Spraw Komunalnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak złożył wniosek o uzupełnienie
w projekcie uchwały imienia i nazwiska radnego powołanego do Komisji §1 poprzez wpisanie
Jarosława Dudkiewicza.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
kandydatury Radnego Jarosława Dudkiewicza jako radnego uzupełniającego skład Komisji Porządku
Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Kandydatura została przyjęta.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska
i Spraw Komunalnych z wprowadzonymi zmianami.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLI/472/22.
Ad. 14. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Gminy Suchy Las za rok 2021
(01:10:48*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak z uwagi na obszerność sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las za rok 2021 poprosił o zabranie głosu
Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny T. Sztolcman poinformował, że sprawozdanie znajduje
się w materiałach na sesję. Przewodniczący poinformował, że w roku 2021 Komisja pracowała
w 5 osobowym składzie i odbyła 12 posiedzeń. Wnioski Komisji były realizowane, rozpatrywane
na bieżąco, decyzje podejmowane były na ogół jednomyślnie w sposób demokratyczny.
Przewodniczący Komisji zachęcił do lektury sprawozdania.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
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Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącemu
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji K. Łączkowskiemu w celu przedstawienie sprawozdania z pracy
Komisji za rok 2021.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny K. Łączkowski poinformował,
że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 6 posiedzeń. W ciągu całego roku do Komisji wpłynęły
2 skargi oraz 1 petycja, ponadto rozpatrzono 3 petycje z roku 2019. Przewodniczący wskazał,
że zagadnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji są w różnym stopniu skomplikowane, a Komisja
dogłębnie stara się badać wszelkie pisma. Dodał, że w międzyczasie ze składu osobowego Komisji
ubyła Radna J. Pągowska ale skład został uzupełniony o członkostwo Radnego M. Przybylskiego.
Przewodniczący wyraził aprobatę do merytorycznego przygotowania Radnego M. Przybylskiego
do prac Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
sprawozdania z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radziędzie w celu przedstawienie sprawozdania
z pracy Komisji za rok 2021.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Radna J. Radzięda
poinformowała, że przez cały rok Komisja zajmowała się zagadnieniami i tematyką związaną z oświatą,
kulturą, sprawami społecznymi oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi. Wskazała,
że Komisja spotykała się z dyrektorami jednostek podległych oraz opiniowała projekty uchwał na
kolejne sesje.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
sprawozdania z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych za rok 2021.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego J. Pągowską w celu przedstawienie sprawozdania z pracy
Komisji za rok 2021.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
poinformowała, że sprawozdanie z działalności Komisji znajduje się w materiałach na sesje. Wskazała,
że Komisja w 2021 roku odbyła 24 posiedzenia i pracowała przede wszystkim na podstawie planu pracy.
Przewodnicząca podkreśliła, że Komisja zajmuje się przede wszystkim miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, opiniowaniem projektów uchwał. Stara się systematycznie co roku
zapraszać szefów jednostek budżetowych i spółek komunalnych. Przewodnicząca poinformowała,
że w 2021 roku Komisja zajmowała się również siecią teleinformatyczną gminy, paszportyzacją
i inwentaryzacją w znacznym stopniu oraz wykonaniem budżetu, realizacją zadań inwestycyjnych,
podatkami, wnioskami komisji stałych do budżetu na kolejny rok budżetowy. Przewodnicząca Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego podziękowała osobom uczestniczącym
w comiesięcznych posiedzeniach Komisji, złożyła podziękowania Wójtowi, Zastępcy Wójta,
Skarbniczce Gminy, Kierownikowi GPU A. Karwatowi, Kierownik RK J. Radomskiej, Kierownik RBI
A. Szczęsnej, protokolantkom oraz Pani Dorocie Majchrzak z Biura Rady.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
sprawozdania z prac Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego za rok 2021.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Wiceprzewodniczącemu
Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych R. Rozwadowskiemu
w celu przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2021.
Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych Radny R. Rozwadowski odczytał sprawozdanie z pracy Komisji. Wskazał, że Komisja
w roku 2021 spotkała się 13 razy. Komisje odbywały się stacjonarnie, zdalnie i wyjazdowo. Komisja
skupiła się na realizacji przyjętego planu pracy na rok 2021. Głównymi tematami jakimi zajmowała się
Komisja poza opiniowaniem projektów uchwał na sesje były funkcjonowanie Zakładu Komunikacji
Publicznej, zasady opieki nad zwierzętami, sytuacja stanu pandemii covid19, funkcjonowanie Zakładu
Gospodarki Komunalnej, funkcjonowanie Straży Gminnej, funkcjonowanie szkół podczas pandemii,
ochrona środowiska, organizacja ruchu, zakup sprzętu dla ochotniczej straży pożarnej. Komisja
wspierała się fachową wiedzą prezesów spółek, kierowników referatów jak również pracowników
urzędu. Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim za fachową wiedzę. Dodał, że w ostatnich
miesiącach roku 2021 Komisja skupiła się na opiniowaniu budżetu, a rok 2022 jak również składała
wnioski do tegoż budżetu. Od miesiąca października ze względów zdrowotnych nie uczestniczył
w pracach Komisji Przewodniczący Marian Bajer, a posiedzenia Komisji prowadził
Wiceprzewodniczący.
Z uwagi na udzielenie głosu Wiceprzewodniczący Komisji R. Rozwadowski przeprosił Panią Dorotę
Majchrzak z Biura Rady, że na posiedzeniu Komisji powiedział, że projekt uchwały dot. zmiany składu
osobowego Komisji przygotował Radny R. Banaszak co znajdzie się w protokole, a uchwałę sporządziła
Pani Dorota Majchrzak.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
sprawozdania z prac Komisji Porządku Publicznego za rok 2021.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych.
Za – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska
J., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 15.
Informacje Wójta Gminy (01:22:51*)
Odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych Zastępca Wójta Gminy Suchy Las M. Buliński poinformował
o poniższych przedsięwzięciach:
− Suchy Las – przebudowa sali gimnastycznej SP1 – wykonana wstępna koncepcja, opracowano
inwentaryzację budynku, w toku trwają prace nad wykonaniem ekspertyzy w zakresie warunków
ochrony ppoż. Do końca marca zostaną zakończone prace z uszczegółowieniem koncepcji
o opracowywane dokumenty,
− Chludowo – budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej – Trwają prace związane z montażem
wyposażenia przepompowni oraz jej uruchomieniem. Odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane
przy dobrych warunkach pogodowych najprawdopodobniej na wiosnę,
− Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej – etap IV Golęczewo Północ – kontynuacja prac
związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz wymianą wodociągów azbestowych. Termin
wykonania: czerwiec 2022,
−

Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej etap II, ulice Słoneczna, Wspólna, Wyrzykowskiej,
Morwowa – na ukończeniu prace na ulicy Wspólnej,

−

Złotniki – Wieś – budowa świetlicy wiejskiej – system zaprojektuj wybuduj – Gmina otrzymała
pozwolenie na budowę co pozwali rozpocząć prace przy dobrych warunkach atmosferycznych.

Ponadto, Zastępca Wójta Gminy Suchy Las M. Buliński przekazał poniższe informacje dotyczące
postępowań przetargowych:
− Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Suchy Las oraz pełna obsługa
w zakresie administrowania oraz serwisowania i konserwacji systemu – przetarg oczekuje na
rozstrzygnięcie. Dyskusja zostanie przeprowadzona na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego,
− Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Suchy Las – wpłynęła jedna oferta Poczty
Polskiej na kwotę 706.058,00 zł,
− Suchy Las – budowa ulicy Modrakowej – zmiany budżetowe z sesji pozwolą rozstrzygnąć przetarg.
Najniższa oferta wyniosła 440.948,85 zł, a najwyższa 745.810,50 zł.
− Budowa ulicy Świerkowej w Zielątkowie – zmiany budżetowe z sesji pozwolą rozstrzygnąć
przetarg. Najniższa oferta wyniosła 1.044.504,32 zł, a najwyższa 1.828.741,86 zł.
− Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchy Las w 2022 roku –
podpisano umowę z firmą P.P.H.U.RAGAMA Leszek Przybyłek z Rogoźna w cz. 1 na kwotę
49.722,75 zł i w cz. 2 na kwotę 159.469,50 zł,
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−

Doposażenie szkół w gminie Suchy Las w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – Gmina
jest w trakcie decyzji o rozstrzygnięciu przetargu dot. części I tj. doposażenia Szkoły SP1 w Suchym
Lesie. Wpłynęła 1 oferta firmy APLY Anna Borawska z Warszawy na kwotę 162.569,28 zł.
Na części nr II – Szkoła SP2 w Suchym Lesie, cz. III – Zespół Szkół w Chludowie i cz. IV – Zespół
Szkół w Biedrusku nie złożono ofert. Zastępca Wójta Gminy M. Buliński wskazał, że będą spotykać
się w tej sprawie ze dyrektorami szkół aby zadecydować co dalej robić.

Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że zreferuje kilka informacji uzupełniających.
Przypomniał zebranym o dyskusji pod koniec 2021 roku w sprawie promocji i sportu na terenie gminy.
Poinformował, że przygotowano uchwałę, która pozwala na promocję gminy przez sport. Wskazał,
że konkurs został ogłoszony i rozstrzygnięty. Wójt poinformował, że z uwagi na wpływ wielu ofert
podjął decyzję, że w trybie zarządzenia zostaną zwiększone środki co spowoduje wzrost z planowanej
w budżecie kwoty 60.000,00 zł do ponad 100.000,00 zł tak, by można było wykorzystać instrument
prawie w pełni dostosowując środki do potrzeb klubów, które złożyły oferty w postępowaniu
konkursowym.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował, że mimo trudnego okresu podsumowali rok
wydarzeń sportowych w kontekście nagrodzenia zawodników i trenerów. Wskazał, że wspólnie z radą
spotu przyznali 20 wyróżnień i stypendiów sportowych na łączną kwotę prawie 60.000,00 zł. Wójt
wyraził nadzieje, że stypendia i nagrody zarówno dla zawodników jak i trenerów pozwolą
na podniesienie sportu gminnego na wyższy poziom.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącej KBFiRG
J. Pągowskiej potwierdził, że odbyło się ważne spotkanie w Warszawie z prezesem PKP PLK jednak
na razie nie chce nic komentować. Wskazał, że było to spotkanie negocjacyjne, które jeszcze nie było
porozumieniem. Wójt poinformował, że było to dobre spotkanie przygotowujące dodał, że ma nadzieje,
że w kolejnym miesiącu będzie mógł przekazać pozytywne informacje jeśli uda się sfinalizować sprawę.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odnosząc się do kolejnej kwestii nie chciał przy głosowaniu
budżetowym sprawy sygnalizować, gdyż być może veto wójta byłoby odczytane jako krytyka tego
scenariusza, a uważa że jest on w miarę dobry jeśli doprowadzi do pozytywnych rozwiązań jak
finansowanie działalności inwestora zastępczego jakim jest Spółka komunalna. Wójt wskazał, że ma
wątpliwości czy zaplanowane spotkanie powinno być decydującym o samym fakcie wykonywania
obowiązku. Dodał, że Przewodnicząca KBFiRG pozytywnie zareagowała na propozycję spotkania czy
sprawozdania. Wójt zachęcił zebranych radnych by wziąć udział w tym spotkaniu wskazał,
że z przyjemnością i uwagą będzie brał w nim udział, ponieważ patrząc konstruktywnie ma nadzieje,
że uda się niektóre rzeczy wyjaśnić i przyspieszyć. Wójt Gminy poinformował, że wszystkie działania
w ramach inwestorstwa zastępczego na razie są realizowane. Są ogłaszane przetargi, przygotowywane
postępowania, które nie są jednorazowym aktem tylko złożonym procesem i staną się przyczynkiem do
lepszej współpracy i ma nadzieje, że przyznania nie tylko kwoty omawianej na sesji, a być może również
zwiększenia kwoty oraz dotacji unijnej na co na pewno urząd i inwestor zastępczy liczą.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował zebranych, że w dniu spotkania z prezesem PKP
PLK rozpoczął się proces wyboru wykonawcy na przebudowę obwodnicy poznańskiej. Dodał, że zarząd
PKP PLK stara się unikać nazwy obwodnicy towarowej, ponieważ chce by jak najmocniej
w świadomości przyszłych użytkowników utkwiło, że jest to przyszła obwodnica PKM. Wójt wskazał,
że jest to o tyle ważna informacja, ponieważ rozpoczęcie prac, na które już wydana jest decyzja przez
Wojewodę Wielkopolskiego i przebudowa obwodnicy powoduje utrudnienia na przejeździe kolejowym
Sucholeska - Biskupińska na okres kilkunastu miesięcy. Wójt dodał, że każdy kto zna to miejsce wie
jakie jest tam natężenie ruchu i doskonale wie co wiąże się z zamknięciem tego przejazdu w związku
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z przebudową na tak długi okres. Wójt podkreślił, że przyspieszanie z projektowaniem i budowaniem
wiaduktu jest jak najbardziej zasadne. Wyraził nadzieje, że rozpoczęcie prac budowy obwodnicy nie
nastąpi zbyt szybko, aby mogli podgonić z projektowaniem i budową wiaduktu. Dodał, że celem
zestawienia powyższych dwóch ważnych zadań inwestycyjnych jest jak najkrótszy czas a ilość robót
straconych jak najmniejsza. Wójt poinformował, że o tym rozmawiał z prezesem PKP PLK, by wysiłek
organizacyjny i finansowy PKP służył temu by skrócić czas i ograniczyć ilość robot straconych, tych
które by się nakładały czy wymagałyby niepotrzebnych przeróbek.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poruszył kwestię pracy zdalnej w administracji publicznej.
Poinformował, że urząd natychmiast zareagował na tą zapowiedź jeszcze przed opublikowaniem
rozporządzenia, które ukazało się z jednodniowym opóźnieniem. Wójt poinformował, że wydał
zarządzenie, które reguluje kwestie pracy zdalnej w urzędzie oraz zachowania się w budynku urzędu.
Dodał, że zarządzenie znajduje się na BIP gminy. Wójt podkreślił, że urząd pracuje, a zarządzenie
określa zasady funkcjonowania w poszczególnych wydziałach i referatach po to, by urząd mógł realnie
świadczyć usługi dla mieszkańców. Wójt wskazał, że nie wolno mylić tej sytuacji z lockdownem, gdyż
niektórzy mieszkańcy, klienci i również urzędnicy podeszli do tego zdecydowanie myląc zapowiedz
premiera z lockdownem co oczywiście nie ma miejsca.
Informacje Przewodniczącej Rady Gminy (01:38:27*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy R. Banaszak poinformował o wpływie do Biura Rady następującej
korespondencji:
pismo redaktora naczelnego „Twój tydzień wielkopolski” dot. udostępnienia informacji publicznej
– odpowiedź na pismo wraz z załącznikami została wysłana do nadawcy celem przygotowania
artykułu do prasy. Pismo do wglądu w Biurze Rady.
− pismo Zastępcy Wójta Gminy M. Bulińskiego do Nadleśnictwa Łaopuchowo do wiadomości Rady
Gminy Suchy Las, dot. remontu i bieżącego utrzymania ulicy Meteorowej. Odczytanie:
„Zwracam się z prośbą do Pana Nadleśniczego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu
i bieżącego utrzymania na ulicy Meteorytowej na gruncie nieruchomości o numerze ewidencyjnym
9250/3 obręb Morasko, która stanowi własność Skarbu Państwa i jest w zarządzie Lasów Państwowych.
Najbardziej krytyczny pod względem technicznym jest odcinek asfaltowy jezdni ulicy Meteorytowej od
ulicy Morasko do ulicy Leśnej około 500 metrów. Uprzejmie informuję, że wielokrotnie w roku 2019,
2021 Urząd Gminy w Suchym Lesie przekazywał informacje do Prezydenta Miasta Poznania oraz
Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu o bardzo dużym zagrożeniu w ruchu drogowym zgłaszanym przez
mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego, ponieważ ulica nie jest na bieżąco remontowana
także nie została objęta utrzymaniem zimowym. Wymagana jest również aktualizacja istniejącego
oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Po uzyskaniu zgody ulica
Meteorytowa zostanie objęta stałym systemem utrzymania realizowanym na terenie całej Gminy.
Kierując się poprawą bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców oraz troską o sprawy techniczne
stan układu drogowego, remont i bieżące utrzymanie będzie finansowane w całości z budżetu Gminy
Suchy Las. Proszę Pana Nadleśniczego o wyrażenie zgody na wykonanie remontu i bieżące utrzymanie
ulicy Meteorytowej.” Pismo do wglądu w Biurze Rady.
− pismo Wójta kierowane do Przewodniczącej Rady Gminy. Odczytanie:
„Zgodnie z art. 30 a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela przekazuje sprawozdanie
za rok 2021 w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkłach prowadzonych przez Gminę Suchy Las.”
Pismo do wglądu w Biurze Rady.
−
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− pismo od mieszkańców Suchego Lasu. Odczytanie:
„W związku z prowadzonymi postępowaniami przez naszego pełnomocnika w pibie oraz wodach
polskich i wobec zaistniałego opóźnienia terminu do udzielenie odpowiedzi wynikającego z kpa
spowodowanego prawdopodobnie brakiem udzielonej odpowiedzi prawdopodobnie brakiem
jakichkolwiek działań ze strony gminy oraz wskazania zawartych w piśmie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z dnia 23 września 2021 r. skierowane do urzędu gminy uprzejmie prosimy
o przekazanie niniejszego pisma do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem podania nam powodów
występujących opóźnień bądź informacji o postępach w załatwianiu sprawy wynikającej wyżej
wymienionego pisma. Zweryfikowania uchwały nr XXXVI/412/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia
26 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia naszej skargi na Wójta Gminy Suchy Las i uznanej jej jako
bezzasadnej, ponieważ jak wynika z pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy zostały przyjęte w oparciu o fałszywe
dokumenty przekazane przez służby gminne innym instytucjom, które szanowna Komisja bez weryfikacji
oraz Rada Gminy przyjęła do podjęcia niezasadnej uchwały, a wystarczyło jedynie zweryfikować nasze
pisma i dokumenty znajdujące się w urzędzie gminy na miejscu, a nie wyręczać się ustaleniami innych.
W podpisie mieszkańcy.”
Pismo przekazano do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
− pismo złożone przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzybowego J. Dudkiewicza adresowane
do Dyrektora do spraw utrzymania ruchu ZDP Poznań, do wiadomości: urząd gminy, ZGK, Rada
Gminy – ws. utrzymania ciągów pieszo rowerowych w obrębie ulicy Złotnickiej w Złotnikach.
Radny J. Dudkiewicz wskazał, że sprawa została wyjaśniona z Zarządem Dróg Powiatowych, które
wskazało na konkretne deklaracje w sprawie zimowego utrzymania ciągów pieszo rowerowych. Dodał,
że chyba również zostało wystosowane odpowiednie pismo do Wójta celem porozumienia się
i utrzymania ciągów przez służby gminne. Radny J. Dudkiewicz poprosił by pisma nie odczytywać.
− Uchwała nr 31/1790/2021 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2021 r. stwierdza
nieważność uchwały nr XXXIX/444/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 w części obejmującej
§1 ust. 1 lit. c i d i §2 z powodu sprzeczności z przepisami prawa wskazanymi w uzdatnieniu.
Dzisiejsza uchwała jest pokłosiem pisma.
− Uchwała nr 1/22/2022 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2022 r. stwierdza, że uchwała
nr XXXIX/440/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2021 została podjęta z naruszeniem prawa.
Pismo do wglądu w Biurze Rady.
− Uchwała nr 2/87/2022 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2022 r. wskazuje, że uchwała
nr XL/454/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na
rok 2022 została podjęta z naruszeniem przepisów prawa. Termin usunięcia nieprawidłowości do
dnia 8 lutego 2022 r. Sprawa zostanie rozpatrzona w dniu 9 lutego 2022 r.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak poprosił o przesłanie skanu
rozstrzygnięcia do wiadomości Radnych.
− Rozstrzygnięcie Kolegium RIO w uchwale nr XL/453/2021 Rady Gminy Suchy Las z dnia
20 grudnia 2021 r. stwierdza, że została podjęta z naruszaniem przepisów prawa – charakter
nieistotny.
− Pismo Wójta Gminy do Przewodniczącej Rady Gminy ws. zapraszania do udziału w pracach
kapituły nad wyborem laureata nagrody Dębowego Liścia.
− Wniosek z dnia 13 grudnia 2021 r. do Rady Gminy. Odczytanie:
„Zwracamy się z wnioskiem o wystąpienie przez Gminę Suchy Las do Miasta Poznań o licencje
na wykorzystanie standardów rowerowych opracowanych przez Urząd Miasta Poznania. Standardy
zawierają wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać infrastruktura drogowa przeznaczona dla
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ruchu dla rowerów. Dotyczą planowania, projektowania, wykorzystania, remontów i utrzymania
zarówno infrastruktury dedykowanej dla rowerów jak i wszystkich dróg, na których dopuszczony jest
ruch rowerowy na jezdni na zasadach ogólnych lub na pasach ruchu dla rowerów. Z uzyskanych przez
nas informacji wynika, że licencja do niniejszych standardów jest udzielona gminom powiatu
poznańskiego. Biorąc pod uwagę możliwości skorzystania z gotowego dokumentu wypracowanego przy
udziale ekspertów oraz mając na uwadze plany rozwoju infrastruktury rowerowej w naszej gminie
uważamy, że uzyskanie licencji i wdrożenie standardów doprowadzi do podniesienia jakości
projektowania i samego wykonania infrastruktury rowerowej. Brak ogólnej gminnej koncepcji dróg
rowerowych, a także wszystkich dróg, na których jest, będzie dopuszczony ruch rowerowy nie ułatwia
Radzie Gminy podejmowania decyzji o nowych inwestycjach. Standardy, o których mowa w naszym
wniosku w znacznej mierze porządkują te zasady. Uważamy, że jako nowoczesna gmina będąca
członkiem metropolii poznańskiej powinniśmy stosować najwyższe dostępne standardy w zakresie
infrastruktury rowerowej, dlatego prosimy o pozytywne rozparzenie naszego wniosku i rozpoczęcie
dalszych prac nad wdrożeniem standardów rowerowych dla Gminy Suchy Las. Z wyrazami szacunki
Prezeska Lokalni w Gminie Suchy Las”.
Pismo przekazano do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz na ręce Wójta Gminy
pod kątem uzyskania omawianego dokumentu.
Informacje Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski (01:55:05*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak poinformował, że w minionym okresie
nie doszło do spotkania Rady przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Radny K. Łączkowski poinformował, że Komisja ds. Społecznych, Oświaty i Kultury przy
Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w minionym okresie nie obradowała.
Informacje Przewodniczących Komisji Rady (01:55:45*)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny T. Sztolcman poinformował, że Komisja obyła jedno
posiedzenie w minionym okresie. Na posiedzeniu poruszono kilka punktów z czego najistotniejsze
dotyczyły uzupełnienia składu prezydium po opuszczeniu składu przez Wiceprzewodniczącą
W. Prycińską. Nowym Wiceprzewodniczącym Komisji został wybrany M. Przybylski. Przewodniczący
wskazał, że zaplanowano spotkanie z Wójtem natomiast inne ważne obowiązki uniemożliwiły mu
udział. Dodał, że Komisja dyskutowała na temat zakresu dokumentów, o które będą wnioskować
w związku z rozpoczęciem kolejnej kontroli w Straży Gminnej.
Przewodniczący Skarg, Wniosków i Petycji Radny K. Łączkowski wskazał, że Komisja w nowym
składzie obradowała w dniu 12 stycznia 2022 r., zajęła się 2 skargami. Wysłuchano opinii pracownika
urzędu oraz otrzymano odpowiedź w temacie zgłaszanym przez skarżących. Przewodniczący dodał,
że w najbliższym okresie dojdzie do rozpatrzenia i zakończenia powyższych skarg.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Radna J. Radzięda
poinformowała, że Komisja obradowała w styczniu raz. Komisja spotkała się z Dyrektorem CKiBP
A. Ogórkiewiczem, który podsumował rok 2021 w CKiBP, opowiedział o najistotniejszych
wydarzeniach jakimi były otwarcie Starego Baru w Chludowie oraz przeniesienie biblioteki do nowej
lokalizacji w Złotnikach. Przewodnicząca wskazała, że prowadzono rozmowy na temat planów
Dyrektora na rok bieżący.
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Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
wskazała, że Komisja obradowała dwukrotnie w styczniu. Na pierwszym posiedzeniu Komisja
opiniowała wnioski w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do
studium, którego procedurę rozpoczęto na sesji. Przewodnicząca dodała, że na drugim posiedzeniu
Komisja opiniowała projekty uchwał na sesje.
Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych Radny R. Rozwadowski poinformował, że Komisja obradowała w styczniu raz.
Na posiedzeniu zaopiniowano projekt uchwały na sesję oraz sporządzono jeden wniosek do Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie budowy progu zwalniającego na ulicy
Kochanowskiego w Złotnikach.
Ad. 16. Interpelacje i zapytania Radnych (01:59:40*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy R. Banaszak poinformował o wpływie interpelacji Radnej
I. Koźlickiej w sprawie wyjaśnienia, dlaczego zadanie pn. realizacji zadania „projekt i montaż
sygnalizacji świetlnej na os. Grzybowym” nie zostało jak dotąd zrealizowane. Wiceprzewodniczący
wskazał, że z treścią interpelacji można zapoznać się na biuletynie informacji publicznej Gminy Suchy
Las.
Ad. 17. Wolne głosy i wnioski (02:00:52*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy R. Banaszak poprosił zebranych o trzymanie się reżimu
czasowego 3 minut na zadanie pytania oraz udzielenie odpowiedzi.
Radny J. Dudkiewicz zaapelował do Wójta, aby rozpocząć procedowanie spraw brakujących
chodników na osiedlu Grzybowym, ponieważ stwarza to niebezpieczeństwo ruchu na styku ulic
Muchomorowej i Złotnickiej. Nawiązując do interpelacji Radnej I. Koźlickiej oraz kwestii uspokojenia
ruchu na osiedlu Radny wskazał, że problem polega na tym, że od decyzji z 2019 roku na osiedlu jest
pomieszana sytuacja ponieważ, zostały obiecane zmiany, które nastąpić miały po obserwacji w jaki
sposób wprowadzona w 2019 roku organizacja ruchu wpływa na bezpieczeństwo na osiedlu. Radny
podkreślił, że wielokrotnie zarząd osiedla apelował, że ruch na zasadzie prawej ręki jest słabo czytelny
i nie jest honorowany na skrzyżowaniach równorzędnych co stwarza niebezpieczeństwo. Dodał,
że mieszkańcy cały czas składają wnioski i deklarują, że należy coś z tym zrobić, zmienić oznakowanie.
W międzyczasie pojawiła się propozycja ustawienia sygnalizatorów prędkości, która nie jest
doprecyzowana zgodnie z informacjami przekazanymi przez Referat Komunalny. Radny wskazał,
że propozycja ta jest konsultowana z mieszkańcami i wystąpił duży opór, by tego pomysłu nie
realizować, że niewiele on da, a zostaną wydatkowane duże środki finansowe. Radny dodał, że na całą
tą sytuację nakłada się obiecana w I kwartale nowego roku ewaluacja autobusu. Radny zaapelował do
Wójta, by obie sprawy załatwić wspólnymi siłami z mieszkańcami i władzami osiedla, być może
w formie konsultacji społecznych. Dodał, że w tej kwestii wypowiadają się również mieszkańcy
Suchego Lasu, Złotnik oraz Jelonka. Radny przypomniał apel mieszkańców ulic Sosnowej, oraz
częściowo Muchomorowej, które są zalewane, by w budżecie zabukowane środki nie były przewidziane
do wydatkowania jeśli nie mamy wybranej formuły oraz żeby działanie to nie odbywało się na koniec
roku ale na początku, by uratować te posesje na ulicy Sosnowej, które były już minimum czterokrotnie
poważnie zalane.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera stwierdził, że większość spraw i tych najważniejszych jest
tożsama z kwestiami poruszanymi prze Radną I. Koźlicką w interpelacji i chcąc jak najpełniej i jak
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najbardziej konstruktywnie odpowiedzieć na interpelacje, bo tak odczytują jej cel, by podjąć działania
i polepszyć metodę dochodzenia do optymalnego rozwiązania wolałby odpowiedzieć na część pytań
Radnego J. Dudkiewicza równolegle do odpowiedzi na interpelacje. Wójt wskazał, że kwestia ewaluacji
i przygotowania sprawozdania się odbywa. ZTM przygotował pierwsze zbiorcze jednostkowe wyniki
badań, które zostaną omówione na spotkaniu. Dodał, że wyniki nie obejmują wyłącznie ilości pasażerów
czy organizacji tras ale również innych czynników. Wójt wskazał, że zostaną one przekazane Radnym
po spotkaniu Wójta z ZTM. Wójt dodał, że w tej części udział władz jednostki pomocniczej czy
mieszkańców nie jest możliwy, ponieważ są to rutynowe działania wynikające z planu pracy ZTM.
Podkreślił, że na bazie wyników warto będzie się spotkać i porozmawiać o możliwości skorygowania
czy poprawienia infrastruktury, by wyniki dla pejzażu komunikacyjnego były jak najlepsze. Wójt
stwierdził, że konsensus, o którym wspomniał Radny J. Dudkiewicz jest cały czas najistotniejszym
celem i oczekiwaniem mieszkańców. Wójt dodał, że sprawa ulicy Sosnowej na pewno będzie
rozpoczęta w I kwartale.
Radny R. Rozwadowski poruszył kwestię inwestycji budowy wiaduktu, budowy obwodnicy PKM oraz
budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Perłowej, a Powstańców Wielkopolskich w Suchym Lesie.
Wskazał, że za tymi inwestycjami pojawia się temat uspokojenia ruchu po zachodniej stronie Suchego
Lasu. Radny wskazał, że tak ja Radny J. Dudkiewicz Radni z tej części Suchego Lasu oraz Zarząd
Osiedla są bombardowani pytaniami kiedy zaistnieje uspokojenie ruchu, kiedy zostaną wybudowane
progi. Radny spytał kiedy rozpocznie się uspokojenie ruchu, by móc przekazać informacje
mieszkańcom oraz czy byłaby możliwość ujęcia w projekcie sygnalizatora ruchu jak na ulicy
Bogusławskiego wskazującego prędkość.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera stwierdził, że warunkiem było zaplanowanie odpowiednich
środków na realizacje dużego zadania, które obejmuje znaczną powierzchnię Suchego Lasu. Wójt
wskazał, że kwota w budżecie nie wystarczy na całość ale dzisiaj mogą powiedzieć, że rozpoczną od
najbardziej newralgicznych miejsc. Wójt poinformował, że w połowie marca chcą przygotować SIWZ
i pokazać Radnym jaka jest prognoza w zakresie możliwości realizacji w tej kwocie tego projektu. Wójt
wyraził opinię, że Radny R. Rozwadowski słusznie wskazał, że rozpoczynają się nowe inwestycje, które
już częściowo zmuszają projekt uspokojenia ruchu do korekty i na pewno nie chcą doprowadzić do
sytuacji, że gmina zainstaluje oznakowanie poziomie i pionowe, a rozpoczęcie robót albo zakończenie
robót i oddanie do użytku np. ronda w ciągu ulic Sucholeskiej, Powstańców Wielkopolskich i Perłowej
spowodują konieczność wprowadzenia zmian. Wójt wskazał, że doświadczenie zebranych
w organizacji ruchu wskazuje, że w organizacji ruchu jest najgorsze to, że ruch się dezorganizuje czymś
pozytywnym w tym przypadku inwestycjami jak przebudowa drogi, budowa ronda, skrzyżowania,
ścieżki rowerowej, co powoduje że organizacje ruchu trzeba zmieniać. Wójt dodał, że organizacja ruchu
dla całego obszaru oddziaływania nowego ronda musi być przeanalizowana pod kątem kompatybilności
z projektem uspokojenia ruchu gminy i dopiero wtedy ta część Suchego Lasu w tym Osiedle
Poziomkowe zostanie uruchomiona. Wójt stwierdził, że około 15-20 marca będzie SIWZ, który będzie
dopasowany do możliwości finansowych skorygowanych w uchwale budżetowej i wtedy będzie mógł
w pełni odpowiedzieć Radnemu R. Rozwadowskiemu o których dwóch lub trzech etapach realizacji
można mówić. Wójt odczytując z planu zamówień publicznych informacje wskazał, że w I kwartale
2022 r. widnieje przetarg na omawiane zadanie.
Radna J. Pągowska spytała czy zakończono budowę ścieżki w ramach zadań Referatu Komunalnego,
o którą wnioskowała, łączącą Suchy Las Wschód od ulicy Bogusławskiego za pumptrackiem do ulicy
Kalinowej w Złotnikach, by dzieci ze Złotnik mogły się bezpiecznie przemieszczać. Następnie
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że na poprzedniej sesji pytała się o dostęp do CEPiK dla Straży
Gminnej. Na tamten czas przekazano Radzie odpowiedź, że były braki we wnioskach, które należy
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uzupełnić. Przewodnicząca Komisji spytała czy braki zostały uzupełnione i czy odpowiedź jest
pozytywna. Spytała również czy na biuletynie informacji publicznej Gminy Suchy Las można znaleźć
kalendarium przetargów na rok 2022.
Zastępca Wójta Gminy Suchy Las M. Buliński stwierdził, że sprawdzi jak wygląda realizacja ścieżki
i przekaże odpowiedź. Zastępca Wójta wskazał, że o terminie mówił najprawdopodobniej na sesji
w grudniu. Dodał, że nie ma ostatecznej zgody, trwa uzupełnianie dokumentacji, spraw formalno
papierowych związanych z RODO i bezpieczeństwem informacji z administrowaniem informacją.
Wskazał, że są przygotowani od strony budynku pod kątem wytycznych ministerstwa co oznacza, że
jest przygotowane pomieszczenie i bezpieczne łącze do budynku. Natomiast w ciągu 2 tygodni jest
umówiony ze Strażą Gminną celem skompletowania ostatecznego wniosku i do końca kolejnego
tygodnia będzie wysłany do ministerstwa. Dodał, że nie zamknie to od razu sprawy, ponieważ będzie
musiała odbyć się wizytacja na miejscu z oglądem budynku. Podkreślił, że sprawa z uzyskaniem dostępu
jeszcze trochę potrwa. Zastępca Wójta poinformował, że harmonogram przetargów jest spinany, gdyż
Biuro Zamówień Publicznych zbiera jeszcze dane od referatów. Dodał, że dzień po sesji na naradzie
kierowników temat zostanie poruszony i ma nadzieję, że do końca tygodnia będzie zamieszczony w bip.
Sołtys Wsi Złotkowo S. Sawińska spytała o ekspertyzę na temat skrzyżowania w Złotkowie, jakie
kroki podjęto czy wybrano już firmę. Wskazała, że jeśli firmy nie wybrano to rozmawiała z jednym
z pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od którego dostała polecenie na kilka
firm. Spytała czy ewentualnie mogłaby polecić te firmy jeśli Wójt nie podjął kroków.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odpowiedział, że była wybrana firma, z którą podjęto rozmowy
natomiast ta osoba wycofała się z oferty Gminy podpisania umowy. Wójt wskazał, że zaprosił tą osobę
na spotkanie, na którym uzasadniła swoją rezygnacje w wypowiedzi na negocjacjach. Wójt wskazał,
że Gmina wystąpiła do Komendy Miejskiej przesyłając projekt, o którym mowa z prośbą o ocenę przez
policję pod względem standardów i bezpieczeństwa. Dodał, że taką opinię Gmina uzyskała i opinia jest
pozytywna. Wójt podkreślił, że temat nie jest zamknięty do czasu uzyskania decyzji ZRID
tj. pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej. Wójt wskazał, że jeśli Sołtys S. Sawińska posiada
takie wskazania na firmy drogowe to oczywiście mogą zastanowić się nad podpisaniem porozumienia
czy umowy z taką firmą, natomiast wyraźnie zastrzegają, że ta osoba w przypadku negatywnych
konsekwencji wydania opinii będzie musiała bronić swojego stanowiska w tym również
w postępowaniach, które byłyby prowadzone w postępowaniach na przykład sądowych. Wójt wyraził
opinię, że to na pewno w dużym stopniu zniechęca drogowców do podjęcia się jednoznacznej oceny
projektu, który przeszedł cała drogę.
Sołtys Wsi Złotkowo S. Sawińska spytała do kogo ma przesłać namiary na firmy i z kim kontaktować
się w tej sprawie.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że realizacją inwestycji zajmuje się Referat Budowlano
Inwestycyjny i najlepiej przesłać do Kierownik RBI A. Szczęsnej.
Radny M. Przybylski spytał o postępy w sprawie placu zabaw przy ulicy Kochanowskiego
w Złotnikach. Radny podkreślił, że mieszkańcy kilka lat zbierali z funduszu lokalnego pieniądze, które
zniknęły z tegorocznego budżetu. Dodał, że w sprawie się niewiele wydarzyło ponad rok od uchwalenia
planu dla tego rejonu. Radny spytał czy sprawa nabrała dymniki w tym zakresie. Radny wywnioskował
z wypowiedzi Wójta, że jeśli opina ekspertów będzie niekorzystna to Wójt doprowadzi czy grozi
postępowaniem sądowym takim ekspertom. Radny stwierdził, że przypomina mu to stanowisko jednej
z partii politycznych, a właściwie decydenta jednej z partii politycznych, który wypowiada, że ich partia
zna stanowiska ekspertów ale nie są zbieżne z linią programową ich partii i w związku z tym nie są
realizowane. Radny stwierdził, że nie wie jak można taką retorykę stosować do opinii ekspertów. Radny
dodał, że Wójt dość skutecznie wszystkich wystraszył i nie wie czy jest sens to kontynuować.
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Zastępca Wójta Gminy Suchy Las M. Buliński wskazał, że pieniądze jak w przypadku innych
inwestycji nie przepadają, osiedlowo one przechodzą na kolejne lata tak jak to miało miejsce przez wiele
lat w Chludowie przy okazji zbierania środków na Stary Bar to podobnie jest z placem zabaw. Zastępca
Wójta wyraził opinię, że temat jest skomplikowany gdyż toczyły się postępowania z przepisaniem
własności w ramach rodziny właściciela terenu i to opóźniało sprawę. Wskazał, że rozpoczęli
w uzgodnieniu z właścicielami porządkowanie rowu, który przebiega obok i kolejnym etapem będzie
wydzielanie zgodnie z planem drogi wjazdowej, która od ulicy Kochanowskiego wchodzi w teren.
Zastępca Wójta stwierdził, że po wydzieleniu będą mieć możliwość porządkowania terenu, który jest
terenem zaniedbanym i wymaga dosyć dużej niwelacji i rozpoczęcie prac.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że w swojej wypowiedzi nie powiedział, że ma opinie,
która zostanie przygotowana przez eksperta, a poinformował Radych, że w rozmowach tych starają się
opisać stan czy poziom zaawansowania tej inwestycji, napotykają na zdziwienie, które Radnych nie
powinno specjalnie dziwić, ponieważ procedura jest dość mocno zaawansowana przed przetargowa,
zostały przyznane środki z Polskiego Ładu, zostały wydane środki na projekt i rozmawiają z panem
„X”, panem „Y” na temat tego by to wszystko ocenił. Następnie on się pyta czy ma ocenić prace
projektanta, zgodność wydanych opinii i uzgodnień realizowanych w procedurze, która jest w ZRID,
czy ma na końcu ocenić decyzje, którą wyda Starosta. Wójt podkreślił, że mówi o tych zagrożeniach
i problemach, na które zwracają uwagę potencjalni wykonawcy opinii. Wójt wskazał, że jeżeli do tego
dodać odpowiedzi „nie wiem”, bo on nie wie, to odpowiadają, że chodzi o bezpieczeństwo i zgodność
ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z przepisami prawa. To budzi niepewność tych osób,
które potencjalnie mogłyby to wykonać. Gdyby dodać, że na końcu jest decyzja Rady i tak naprawdę
pewnie zebrani rozmawiają o czymś co przyda się w tej końcowej dyskusji na temat ostatecznego
przeznaczenia dużej kwoty z budżetu gminy na realizacje tej inwestycji to nie chcą, by ten głos był
głosem politycznym, od którego Gmina jako zleceniodawca by się starała odciąć bo mają rozmawiać
technicznie, prospołeczne, formalnie, zgodnie ze wszystkimi do czego są zobowiązani a nie wplątywać
pana „X” czy „Y” jednym zdaniem, czy wątpliwością w dyskusje, która jest tak naprawdę kompetencją
Rady. Wójt wyraził opinię, że Radni nie potrzebują tego zdania jednego czy trzeciego, by podjąć
decyzje. Jeśli będzie taka czy inna decyzja to Rada będzie odpowiadała za to społecznie. Wójt
podkreślił, że bezpieczeństwo, zgodność z procedurami i pewna logika, która ma służyć
przedsiębiorcom z lewej i mieszkańcom z prawej to jest cel Gminy. Dodał, że celem Gminy jest również
przygotowanie drugiego etapu projektu, który łączyłby układ ulicy Pawłowickiej z dotychczasowym
układem, który z jednej strony pozwoli na skomunikowanie i uruchomienie terenów aktywizacji
gospodarczej pomiędzy laskiem a Toyotą mówiąc obrazowo i będą starać się jak najszybciej do
rozpoczęcie projektu ogólnego drogowego, na razie nie ZRIDu tylko dokumentów, które mogłyby być
wykorzystane w postępowaniu ZRID w ostatnim etapie. Wójt odnosząc się do przygotowania opinii
wskazał, że nie jest to punkt budżetowy i nie jest to zadanie, które znalazło się w budżecie, a jest to
wynik dyskusji w ramach dyskusji budżetowej nad projektem Złotkowo teren aktywizacji gospodarczej
oraz strona wschodnia Złotkowa. Natomiast sama opinia nie stanowi odrębnego zadania. Wójt dodał,
że niezależnie od tego uważa, że wydatkowanie środków w wysokości 20-30 tys. zł na opinię, która
miałaby być tylko i wyłącznie przyczynkiem do kolejnej dyskusji, by być może utrącić tą inwestycje
jest błędem, ponieważ Rada nie potrzebuje tej opinii by wskazać swoje zdanie.
Radny M. Jankowiak spytał kiedy zostanie ogłoszony przetarg na uspokojenie ruchu na ulicy
Promienistej w Suchym Lesie ws. układu jednokierunkowego.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odpowiedział, że zadanie znajduje się w trzech obszarach, które
są objęte przygotowaniem do SIWZ na pierwszy etap przetargowy na uspokojenie ruchu rejon Suchy
Las Zachód. Nastąpi to w I kwartale 2022 r.
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Sołtys Wsi Golęczewo K. Kachel wskazała, że mieszkańcy proszę o interwencję odnośnie ulicy Polnej
w Golęczewie w kierunku ulicy Modrakowej – odcinek drogi od ulicy Bocznej, która była
remontowana. Wskazała, że powraca sprawa związana z mazią na ulicy Polnej. Sołtys przypomniała,
że droga po inwestycji została wysypana kruszywem, z którego zrobiła się maź jak swego czasu na ulicy
Dworcowej i Lipowej. Maź pozostała, a mieszkańcy szykują pozwy do urzędu w związku
z zniszczonymi samochodami. Sołtys podkreśliła, że widziała zdjęcia samochodów, które najczęściej
tamtędy jeżdżą i nie napawa to optymizmem. Sołtys spytała czy w tym rejonie będzie coś zrobione czy
maź zostanie zebrana z drogi. Dodała, że pieszo tam w ogóle nie można przejść, a temat się ciągnie od
półtora roku. Sołtys poprosiła o interwencję. Wyraziła opinię, że trzeba maź, kruszywo ściągnąć
i wysypać normalnie kruszywem, gdyż mieszkańcy w tym rejonie nie mogą funkcjonować.
Zastępca Wójta Gminy Suchy Las M. Buliński stwierdził, że kiepski stan odcinka drogi od ulicy
Kwiatowej jest znany. Przypomniał, że od dłuższego czasu w rejonie krzyżówki toczy się postępowanie
ZRID, które miało swoje opóźnienia ze względu na różne odwołania, które wpływały. Wskazał,
że zastanawiali się, dyskutowali nad stanem drogi, gdyż można pójść w kierunku kładzenia płyt o czym
rozmawiał w dniu sesji z jedną z mieszkanek. Zastępca Wójta zachęcił by cierpliwie poczekać, gdyż
chcą od razu temat załatwić kompleksowo to znaczy wybudować drogę zaczynając od ulicy Kwiatowej,
przy której jest szansa na zamknięcie spraw dokumentacyjnych ZRID, uwzględniających również
odwołania mieszkańców do półrocza tego roku. Po zamknięciu tej dokumentacji chcieliby ogłosić
przetarg na wykonanie ulicy Kwiatowej z możliwością zapisów w przetargu prac dodatkowych i tymi
pracami miałby być objęty fragment ulicy Polnej, o którym mowa. Zastępca Wójta wyraził opinię, że ten
kawałek ulicy Polnej wymaga trochę dłuższego przygotowania dokumentacji. Szacują, że może uda się
to zrobić do III kwartału 2022 r., co pozwoliłoby potem dołączyć ten kawałek do samej inwestycji
budowy. Zastępca Wójta poinformował, że na wiosnę chcą podjąć prace doraźne z utrzymaniem drogi,
w tej chwili pogoda, warunki zimowe nie służą równaniu drogi i zdejmowaniu błota, które jest bo jest
przekonany, że po zdjęciu 1 warstwy, to co jest pod spodem również zamieniłoby się w błoto. Zastępca
Wójta poprosił o cierpliwość. Wskazał, że jest świadomy, że skrót wykorzystują mieszkańcy
dojeżdżający w stronę Suchego Lasu i zachęca, by wybierać inne możliwości przejazdu.
Sołtys Wsi Golęczewo K. Kachel podziękowała za rozwiązanie, które jest rozważane ponad rok.
Podkreśliła, że mieszkańcy tracą cierpliwość. Wskazała, że rozumie, iż cała procedura musi odbywać
się poprzez przetargi i inne czynność ale na tym fragmencie drogi nie da się przejść, więc jak tylko
zmienią się warunki pogodowe doraźnie coś trzeba zrobić jeszcze przed uruchomieniem przetargu.
Sołtys K. Kachel poinformowała, że nie wie czy dzisiaj ale niektórzy mieszkańcy chcieli przyjechać na
sesje i kolejnego dnia szykują się na wizytę w urzędzie gminy także trzeba w tym przypadku szybkich
decyzji.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował, że dwukrotnie był bliski decyzji, by tak jak Sołtys
zaapelowała aby doraźnie w kwocie prawie 1 mln zł, wykonać ulicę Polną z płyt i zakończyć temat
błota, za które jest mu wstyd. Wójt wskazał, że widział jak samochody wyglądają, nawet chciał
sprawdzić jak zmywa się maź z samochodu i przejechał się drogą. Wójt stwierdził, że jest bardzo źle.
Wójt wskazał, że chciałby aby mieszkańcy Golęczewa zapamiętali, że zarówno ulica Kwiatowa jak
i ulica Polna wynika tylko i wyłącznie z braku społecznego podejścia przez mieszkańców zbiegu ulic
Kwiatowa Polna. Wójt podkreślił, że nie mówią o problemie całej ulicy Polnej ale o wyjściu
ze skrzyżowania Kwiatowa Polna w obydwie strony. Dodał, że problem trwa rok i nie jest to problem
opieszałości urzędu a problem formalny, który istnieje w trójkącie mieszkańcy, Starostwo Powiatowe
i Gmina Suchy Las. Podkreślił, że są w tym samym miejscu, z uwagi na brak zgody ze strony
mieszkańców pogodzenia się z koniecznością zastosowania się do standardów w zakresie projektowania
dróg. Wójt dodał, że nikt się nie zgodzi na 6 metrową drogę w Golęczewie, gdyż dzisiaj droga to pełny
pas 10 metrowy wykorzystany na infrastrukturę jezdniową i chodnikową z oświetleniem. Wójt wskazał,
że nie ma wyjątków i te czasy minęły. Dzisiaj realizuje się całościowe projekty w pełnym zakresie przy
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wykorzystaniu decyzji ZRID. Wójt poinformował, że stoją w miejscu od roku dzięki braku
porozumienia z mieszkańcami, dlatego Zastępca Wójta mówił o cierpliwości, bo ucieczka w kierunku
drogi płytowej spowoduje, że zostanie ona na długo, a jednak gmina chce zrobić drogę zgodnie
z projektem.
Sołtys Wsi Golęczewo K. Kachel wskazała, że rozumie zaistniały konflikt i sprawa jest cały czas
procedowana jednak nie zmienia to faktu, że wcześniej przed inwestycją takiej mazi nie było, bo gdyby
dogra była przywrócona do pierwotnego stanu bez wysypania kruszywa to nie byłoby tej sytuacji. Sołtys
zgodziła się z faktem, że sprawa się przeciąga ale nie zmienna to faktu, że wykonawca to co położył to
woła o pomstę do niema.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że we wcześniejszej wypowiedzi wskazał, że mu wstyd
za ten odcinek drogi za ulicę Polną. Przeprosił za te problemy, które mieszkańcy mają, nieważne czy
korzystają jako dojazd do Złotkowa czy po prostu dojeżdżają do domu. Wójt wyraził opinię, że winny
jest wykonawca, który zdecydował się na zastosowani tej pseudo technologii. Wójt wskazał, że ma
pretensje do inspektora nadzoru i Kierownik Referatu Budowlano Inwestycyjnego UGSL, że wyraził
zgodę na zastosowanie takiego materiału oraz ma pretensje do siebie, że podpisał umowę z wykonawcą
na zastosowanie tego materiału. Dodał, że dzisiaj ten materiał jest i więcej by zapłacili za zdarcie 30-40
cm pokładu substancji niż to jest warte, bo trzeba by to czymś zastąpić, nowym gruzem czy płytami.
Na to co jest teraz płyt nie wolno położyć, gdyż trzeba by wykorytować, zastosować normalną
technologię podbudowy 30-40 centymetrowej i na to położyć płyty, stąd taka wysoka kwota. Wójt
dodał, że jakimś rozwiązaniem jest również kwestia poruszona przez Zastępcę Wójta czyli wykazanie
kilku miesięcy cierpliwości i wykonanie tego zgodnie z projektem.
Radna J. Pągowska spytała o procedowanie wyjazdu na ulicę Obornicką z Osiedla Złotniki Park przy
przedszkolu Akademos. Spytała czy sprawa ruszyła do przodu czy stoi w miejscu.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odpowiedział, że ma wiedze, że odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyła Kierownik WGN A. Serafin. Dodał, że nie chce przestrzelić albo nie powiedzie zbyt mało
jeśli zostało coś ustalone na spotkaniu. Wójt wskazał, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie oprócz
zapewnienia, że żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte ale być może są ustalenia, które
mogłyby się okazać interesujące.
Radna J. Pągowska wskazała, że skieruje pytanie bezpośrednio do Kierownik WGN A. Serafin.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera dodał, że należy pamiętać, że jest umowa na prace projektowe,
gdyż zgodnie z ustaleniami, z budżetem zeszłorocznym i tegorocznym jest realizacja projektu.
Radny R. Rozwadowski spytał o możliwość organizacji psiego wybiegu na działce przy zbiegu ulic
Perłowej i Sucholeskiej. Czy Zarząd Osiedla może się starać o organizację psiego wybiegu, o który
mieszkańcy pytają.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że są to jedyne działki w rejonie ulicy Perłowej,
Sucholeskiej wykorzystywane dotąd jako zaplecze budowy przez firmy drogowe. Wskazał, że nigdy nie
było tam łąk, trawników, a był to teren zdegradowany, dzierżawiony przez jakiś czas przez
przedsiębiorcę, który nie zrealizował inwestycji. Nadal jest to teren, który pozostaje na dzień dzisiejszy
w gestii Gminy i zapewne interesujący teren dla przyszłego wykonawcy ronda przy zbiegu ulic
Sucholeskiej i Perłowej. Wskazał, że już z Przewodniczącą rozmawiał na ten temat i trzeba by szybko
podjąć rozmowy, by teren stał się w dyspozycji Gminy dla mieszkańców, którzy chcą wyprowadzić psa.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak złożył prośbę do Wójta oraz Sekretarza,
by mimo pandemii i obostrzeń zorganizowali spotkanie online z sołtysami i przewodniczącymi
zarządów osiedli w sprawie wykorzystania środków niewykorzystanych w roku poprzednim, zatem
przedstawienie procedury jaka miałaby temu towarzyszyć. Dodał, że warto przeprowadzić takie
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spotkanie na tym etapie, kiedy nie ma informacji jakie środki pozostały z roku ubiegłego. Następnie
trzeba poruszyć temat organizacji dni Gminy Suchy Las o ile dojdą do skutku oraz trzeci temat by
przeciwdziałać temu co się pojawiło w 2022 roku, a mianowicie, aby spróbować tak się przygotować
do planowania budżetu zadań lokalnych, aby pieniędzy z zadań lokalnych nie można było
wykorzystywać na działania stowarzyszeń jak to miało miejsce w Biedrusku. Wskazał, że do tej pory
nigdy środki z zadań lokalnych nie były wykorzystywane, gdyż zawsze był zapis „w ramach pożytku
publicznego”, a w zeszłym roku 2021 planując budżet na rok 2022 podejście było takie, że 1/3 środków
z zadań lokalnych w Biedrusku została przerzucona na realizację stowarzyszeń.
Ad. 18. Zamknięcie sesji (02:48:33*)
Wobec braku innych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak
zamknął XLI sesję Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 18:54.

Sporządziła:
Agata Schmidt

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Suchy Las
Radosław Banaszak

* Wskazane okresy czasowe odnoszą się do nagrania audio.
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