Protokół z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
11 lutego 2022 r. (piątek), godz. 9:00
SESJA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA W TRYBIE ZDALNYM

Porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
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.
Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie sesji.

Ad. 1. Otwarcie sesji (00:10:39*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz otworzyła XLII nadzwyczajną sesję Rady
Gminy Suchy Las VIII kadencji w dniu 11 lutego 2022 r. o godz. 9:00 witając Radnych oraz gości.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała, 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 XLII nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Suchy Las w dniu 11 lutego 2022 r. zostały zorganizowane i odbyły się z zastosowaniem
środków komunikacji na odległość [red].
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (00:11:13*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że obrady sesji były
prawomocne. W sesji udział wzięło 14 Radnych, 1 Radny nieobecny – Radny M. Bajer.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zwróciła się do Radnych o zgłaszanie
ewentualnych uwag do porządku obrad. Z uwagi na brak uwag Przewodnicząca Rady przeszła do
kolejnego punktu z porządku obrad.
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Ad. 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
(00:11:47*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz przekazała 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 na
wstępie wskazała, że Komisja odbyła spotkanie z Wójtem Gminy G. Wojterą, Zastępcą Wójta
M. Bulińskim, Skarbnik Gminy M. Wojtaszewską oraz Kierownikiem RBI A. Szczęsną w celu
umówienia kwestii budowy, modernizacji oraz utrzymania monitoringu. Przewodnicząca KBFiRG
poinformowała, że Komisja nie opiniowała zmiany uchwały, a poprosiła o przygotowanie
dokumentów według ustaleń określonych na posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca KBFiRG
w imieniu członków Komisji podziękowała za wystarczające omówienie zadania, a tym samym
przedstawienie podziału zadań między spółkę komunalną, a część dotyczącą firmy, z którą gmina
podpisze umowę na modernizację, rozbudowę i utrzymanie monitoringu.
Radny M. Przybylski podzielił pogląd Przewodniczącej KBFiRG J. Pagowskiej, że forma prezentacji
uzasadnienia do decyzji zmiany uchwały budżetowej oraz decyzji zmiany WPF jest dużo lepsza i dużo
bardziej transparentna niż wersja poprzednia. Dodał, że wskazuje wyraźny podział na dwóch
wykonawców. Z jednej strony będzie to wykonawca wyłoniony z przetargu, a z drugiej strony spółka
komunalna. Radny wskazał, że wątpliwości wielu Radnych budzi kwota 1.325.772,00 zł, którą
uzyskać ma spółka GCI, gdyż w zdecydowanej większości dominują koszy transmisji danych. Radny
podkreślił, że jest to kwota wyższa niż najniższa oferta, która wpłynęła w przetargu a niewiele niższa
niż najwyższa z ofert. Radny przypomniał, że decyzją Rady Gminy spółka GCI nie otrzymała zlecenia
w trybie in hause na realizację zadania, z uwagi na brak zaufania radych do spółki jako potencjalnego
wykonawcy. Radny przypomniał zebranym, że spółka GCI próbowała już realizować zadanie budowy
monitoringu gminnego czego efektem było wydanie ponad 400.000,00 zł, a efektem wydatkowania
kwoty było zamontowanie jednej kamery. Radny wskazał zebranym, że Komisja Rewizyjna Rady
Gminy Suchy Las pochyliła się nad analizą przedsięwzięcia dzierżawy adresów IP. Dodał, że powstał
audyt stwierdzający, że ten sposób dzierżawy adresów IP był najgorszym z możliwych. Radny
podkreślił, że audyt został podpisany przez Wójta Gminy oraz Prezesa GCI. Radny wskazał, że spółka
GCI wszelkie zadania wykonywała za pieniądze podatników, zatem mieszkańcy za tą infrastrukturę
już zapłacili, a teraz przez dzierżawę będą płacić drugi raz. Radny wyraził opinię, że w jego
przekonaniu są to wystarczające przesłanki by jednak nie głosować na rzecz GCI jako kontrahenta ale
istnieją uwarunkowania techniczne, które uniemożliwiają budowę monitoringu bez udziału spółki
GCI. W związku z tym, że Gmina jest w 100% właścicielem spółki GCI to Radny zaapelował
do Wójta Gminy, by w szczególny sposób pochylił się nad umową, która określi tryb, zakres oraz
sposób przekazania środków i ich rozliczanie. Ponadto Radny zaapelował do Wójta Gminy,
by próbował negocjować kwotę zaproponowaną przez GCI. Radny wyraził opinię, że nie ma wiedzy
czy były przeprowadzone negocjacje odnośnie określenia kwoty czy została określona na podstawie
wewnętrznej opinii czy audytu ale nie wchodząc w kompetencje Wójta stwierdził, że z uwagi
na wysokość tej kwoty taki dokument powinien być sporządzony. Radny wskazał, że ma nadzieję,
że kwota będzie w toku prac weryfikowana i że limit 1.325.772,00 zł będzie znacząco obniżony.
Radny J. Dudkiewicz nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącej KBFiRG spytał czy wszyscy
Radni mają dostęp do materiałów przedłożonych na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego czy zostały one udostępnione tylko członkom Komisji. Radny wyraził
opinię, że historia problemu z monitoringiem gminnym trwa parę lat i rozumie, że szczególnie Rada
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poprzedniej kadencji wyrażała swoje niezadowolenie w funkcjonowaniu tej materii co do spółki GCI.
Radny podkreślił, że dzisiaj Rada stoi pod ścianą, ponieważ terminy gonią a jednocześnie
są wątpliwości co do kwot, które będą przeznaczać z budżetu gminy na rzecz GCI w tej sprawie.
Radny wyraził opinię, że z wypowiedzi Radnego M. Przybylskiego wynika, że nie ma pola manewru
w tej chwili.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
odnosząc się do wypowiedzi Radnego J. Dudkiewicza wskazała, że Biuro Rady wysyła drogą
elektroniczną do wszytych Radnych linki, które przekierowują do chmury, z której pobrać można
wszelkie dokumenty przygotowane przez Skarbnik Gminy Suchy Las. Wskazała, że nie są to zatem
dokumenty udostępnione wyłącznie członkom Komisji, a są dostępne dla wszystkich Radnych.
Przewodnicząca Komisji dodała, że komisja poprosiła Referat Zamówień Publicznych Urzędu Gminy
Suchy Las o przysłanie informacji i dokumentów, które mówią o tym dlaczego skłaniają się
do wyboru droższej oferty niż tańszej i takie dokumenty zostały przekazane członkom Komisji
do wglądu ze względu na to, że przetarg nie został rozstrzygnięty, dlatego dokumenty trafiły tylko
do członków Komisji Budżetowej.
Radny J. Dudkiewicz wskazał, że ma dostęp do materiałów przesłanych przez Biuro Rady ale
z wypowiedzi Radnego M. Przybylskiego wywnioskował, że Komisja dostała jeszcze jakieś materiały,
które wyjaśniały zaistniałą sytuację.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz potwierdziła przedmówcy, że dokumenty
wyjaśniały sytuację.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz
zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2022.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 13: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Radzięda J.,
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLII/473/22
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2022-2035 (00:26:50*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz przekazała 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 nie opiniowała projektu uchwały w oczekiwaniu na przesłanie
dokumentów z Wydziału Finałowego.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz
zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
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Za – 13: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Rozwadowski R., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Radzięda J.,
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLII/474/22
Ad. 5.
a. Informacje Wójta Gminy (00:28:26*)
Zastępca Wójta Gminy Suchy Las M. Buliński poinformował, że z zakresu przetargów i informacji
inwestycyjnych w stosunku do ostatniej sesji styczniowej żadne nowe pozycje się nie pojawiły.
Wskazał, że ostatnie zmiany styczniowe pozwalają rozstrzygnąć przetargi na budowę ulicy
Modrakowej i Świerkowej. Zastępca Wójta dodał, że wykonawca realizacji zadania budowy świetlicy
wiejskiej we Wsi Złotniki uzyskał pozwolenie na budowę świetlicy i przy spajających warunkach
atmosferycznych będzie można rozpocząć budowę. Zastępca Wójta wyraził nadzieję, że budowa
zostanie ukończona w tym roku. Dodał, że chętnie odpowie na pytania Radnych odnośnie
prowadzonych czy planowanych inwestycji i przetargów.
b. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy (00:30:05*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała o wpływie do Biura Rady
następującej korespondencji:
− zaproszenie na pielgrzymkę sołtysów – informacja w Biurze Rady,
− pismo z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las w sprawie kontroli w Straży Gminnej –
Komisja prosi o przekazanie zestawień wszelkich wydatków poniesionych przez Straż Gminną
we wskazanym okresie 2019-2021.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny T. Sztolcman poinformował, że wszystkie materiały
zostały dostarczone Komisji zatem sprawa jest nieaktualna.
c. Informacje Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
(00:31:24*)
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.
d. Informacje Przewodniczących Komisji Rady (00:31:57*)
Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych Radny R. Rozwadowski poinformował, że Komisja od minionej sesji jeszcze nie
obrabowała.
Przewodniczący Skarg, Wniosków i Petycji Radny K. Łączkowski wskazał, że Komisja
od minionej sesji jeszcze nie obrabowała. Dodał, że posiedzenie zostało zaplanowane na 14 lutego
2022 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność urzędu.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Radna J. Radzięda
poinformowała, że Komisja od minionej sesji jeszcze nie obrabowała. Kolejne spotkania Komisji
odbędą się w następnych tygodniach.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny T. Sztolcman poinformował, że w minionym okresie
Komisja nie obradowała.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
wskazała, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w sprawie modernizacji i rozbudowy systemu
monitoringu gminnego.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania Radnych (00:33:32*)
Brak interpelacji i zapytań.
Ad. 7. Wolne głosy i wnioski (00:33:37*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz podziękowała mieszkańcom, sołtysom,
przewodniczącym zarządów osiedli, radnym, wszystkim którzy uczestniczyli w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy. Wskazała, że zbiórka została zorganizowana wspólnie ze sztabem z Rokietnicy,
któremu bardzo dziękuje za fuzje z Gminą Suchy Las. Przewodnicząca podziękowała swoim
współorganizatorom dyrekcji CKiBP oraz Pani Magdalenie Furman z OPS z wolontariatu. Wskazała,
że była to bardzo szybka akcja. Przewodnicząca Rady Gminy złożyła podziękowania dla wszystkich
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie, które mimo ciężkiego okresu i wielu akcji nie
wycofały się z działania dla wielkiej idei jaką jest Wielka Orkiestra. Ponadto Przewodnicząca złożyła
podziękowania Wójtowi za zgodę na uroczysty przejazd straży. Wraziła opinię, że było to wielkie
przeżycie dla mieszkańców. Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz wszystkim
serdecznie podziękowała.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz kierując pytanie do Wójta Gminy spytała
na jakim etapie projektowania jest kanalizacja i sieć wodociągowa na ulicy Rynkowskiego w Suchym
Lesie. Spytała o współpracę z Aquanetem w tym zakresie jako, że jest to rejon ulicy Sprzecznej.
Wójt Gminy Suchy Las W. Wojtera wskazał, że ogólnie procedura jest w trakcie ale rozumie,
że Przewodnicząca chciałaby poznać precyzyjny termin kiedy będzie można zlecać procedurę
realizacji budowy wodociągu i kanalizacji. Wskazał, że decyzja została podjęta, że odrębnie będzie
budowana część związana z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i odrębnie będzie budowana
droga. Wójt poinformował, że będzie starał się na bieżąco przekazywać informacje. Wskazał że dzisiaj
nie ma takiej informacji, bo nieobecna jest Kierownik Referatu Budowlano Inwestycyjnego Aurelia
Szczęsna, która jest w 100% odpowiedzialna za tą część projektową. Wójt dodał, że pozyska
i przekaże informacje na jakim etapie i obszarze projektowym jest ta ulica.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała o część projektową Aquanetu
w rejonie ulicy Sprzecznej.
Wójt Gminy Suchy Las W. Wojtera wskazał, że jest informacja z Aquanet, że w okolicach półrocza
będzie możliwe podpisanie umów i rozpoczęcie procedury przetargowej. Dodał, że te informacje
przekazują regularnie co jakiś czas, to się nie zmienia. Wójt wskazał, że chcą jak najszybciej zacząć
realizować 1 etap okręgu Klonowa, Stara Droga, część ulicy Wierzbowej z przebiciem ulicy
Akacjowej do ulicy Wierzbowej ale jest to część realizowana przez Aquanet. Dodał, że Gmina
otrzyma dokument z pozwoleniem na realizacje zadania jako inwertor zastępczy i dopiero wtedy będą
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mogli na 100% powiedzieć, że inwestycję realizują. Wójt wyraził opinię, że projektowanie stanowczo
za długo trwa ale Gmina jest całkowicie uzależniona od Aquanet. Wójt Gminy Suchy Las
poinformował, że regularnie co 2 miesiące organizują spotkania z kierownictwem Aquanet tylko
i wyłącznie w tej sprawie, natomiast stwierdził, że nie wie czy przynosi to oczekiwany rezultat. Dodał,
że być może spotkania pozwolą na to by opóźnienie nie było jeszcze większe.
Radny J. Dudkiewicz wskazał, że na ostatniej sesji rozmawiano o brakujących chodnikach na ulicy
Muchomorowej – Złotnickiej. Dodał, że miało być to przedmiotem spotkania z przedstawicielami
ZDP. Radny spytał więc czy udało się coś w tej sprawie załatwić, w jakim trybie można spodziewać
się pracy przy tym temacie. Radny przekazał informację, że w dniu sesji Radni z terenu Osiedla
Grzybowego złożyli wniosek do Rady Gminy o zmianę nazewnictwa tematu jednego z punktów
budżetu uchwalonego w grudniu 2021 r.
Wójt Gminy Suchy Las W. Wojtera wskazał, że odbył rozmowę z Dyrektorem ZDP, który ustnie
wyraził zgodę. Natomiast jest to wyłącznie preludium do dalszych działań. Wójt wskazał, że Gmina
musi wystąpić o zgodę do ZDP przy całkowitym finansowaniu zadana po stronie Gminy Suchy Las.
Po wystąpieniu Gmina otrzyma uwagi z Wydziału Dróg ZDP i będzie mogła przystąpić do wykonania
skróconego projektu, na podstawie którego określą wartość zamówienia, wniosą zadanie do budżetu
i będą realizowali za zgodą ZDP ale bez udziału finansowego ZDP.
Radny M. Przybylski poprosił Wójta o zajęcie się sprawą podłączenia nowych abonentów do sieci
światłowodowej GCI. Radny wskazał, że jest świadomy, że zadanie to leży w gestii Spółki GCI
natomiast od pewnego czasu koresponduje ze Spółką w tym temacie ale bezskutecznie. Radny
zilustrował problem na podstawie Złotkowa. Wskazał, że w Złotkowie wybudowano z podatków 185
przyłączy z czego 30 wybudowano w ulicy Słonecznikowej, na której jest 18 abonentów aktywnych,
korzystających z oferty GCI. Dodał, że do tych 18 abonentów próbuje się dołączyć jeszcze jeden
abonent natomiast nie może tego załatwić w żaden sposób ze Spółką GCI. Radny wskazał, że ta osoba
zwróciła się do niego o pomoc natomiast ma świadomość, że nie jest w stanie tego załatwić z GCI.
Radny wyrazi opinię, że skoro wybudowano siłami Spółki 30 przyłączy na ulicy Słonecznikowej
i prawie każda posesja ma wyprowadzoną wiązkę, którą można wprowadzić i GCI czerpałoby z tego
zysk to nie rozumie dlaczego nie można tego zrobić. Radny wskazał, że podobne sytuacje miały
miejsce w Złotnikach ale i w innych rejonach Gminy, gdyż do Rady były słane interwencje i sygnały.
Radny M. Przybylski zwrócił się do Wójta z prośbą, by zająć się tą sprawą. Radny wskazał,
że rozumie, że Spółka GCI jest spółką komunalną i działa na innych zasadach ale nie rozumie jak
podmiot działający na komercyjnych zasadach mógłby tak ostentacyjnie ignorować potencjalnych
klientów.
Sołtys Wsi Golęczewo K. Kachel przypomniała zebranym, że na sesji styczniowej prowadzono
rozmowy o ulicy Polnej w kierunku ulicy Modrakowej w Golęczewie. Wskazała, że miało odbyć się
spotkanie w tej sprawie, by umożliwić mieszkańcom dojazd do domów. Sołtys spytała czy w tej
sprawie udało się coś uzgodnić, a jeśli tak to kiedy będzie realizacja i jakie prace będą wykonywane.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie
zorganizowane przez Wójta z udziałem Zastępcy Wójta, kierownika RBI i kierownika RK, ponieważ
porównywali warianty zagospodarowania pasa drogowego, zakładając od razu, że będzie to realizacja
w trybie szybszym niż wynikałoby z prowadzonej procedury ZRID w rejonie ulic Polnej i Kwiatowej.
Wójt wskazał, że na ostatniej sesji mówił, że chcieliby częściowo ograniczyć zakres projektowowykonawczy dla ulic Kwiatowej, Polnej i Modrakowej i wykonać utwardzenie dróg, które
satysfakcjonowałoby użytkowników dróg przede wszystkim
mieszkańców tych trzech ulic
ze świadomością, że ścinany jest zakres ze zridu, który wstępnie chcieli prowadzić i doprowadzić
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do realizacji tych dróg z kanalizacją deszczową. Wójt poinformował, że na spotkaniu podjęli decyzję,
że będą przebudowywali odcinek ulicy Polnej aż do rowu czyli dalej niż zjazd na ulicę Modrakową.
Wójt wskazał, że zrezygnowano z wykonania drogi z płyt śladowych z wypełnieniem między
płytowym ponieważ ulicą jeździ ciężki sprzęt rolniczy i prawdopodobnie droga za długo by nie
funkcjonowała. Dodał, że możliwe byłyby płyty całościowo położone na ulicy Polnej ale zdecydowali
się na wariant z wykorzystaniem bruku przepuszczalnego, który będzie uzupełniony pasami
zewnętrznymi z kostki brukowej na grubej podbudowie z odwodnieniem tzw. drenażem francuskim.
Wójt poinformował, że chcą również wykonać takie utwardzenie na ulicy Modrakowej pod jednym
warunkiem, że spadki będą pozwalały żeby sprowadzić wodę do kanalizacji deszczowej, która byłaby
poprowadzona od ulicy Modrakowej do rowu. W przeciwnym wypadku powstałaby jedna wielka
kałuża między rowem a ulicą Modrakową. Wójt wskazał, że ten wariant kosztowo znajduje się między
wykonaniem drogi płytowej a realizacją docelową. Wójt podkreślił, że wszyscy zebrani mają
świadomość, że jeśli zbudują tę drogę to odstępują od ZRID przez co ulica Polna i Modrakowa nie
będą objęte dalszym procedowaniem ZRID i nie będzie budowana ta droga już w sposób wstępnie
pierwotnie założony wcześniej. Koszt wybranego wariantu wynosi 400.000,00 zł. Wójt dodał,
że w przeciągu 2 tygodni przygotują uproszczony projekt drogowy i ze względu na kwotę trzeba
znaleźć wykonawcę w trybie przetargowym. Wójt wyraził nadzieje, że w ciągu miesiąca będzie można
coś więcej powiedzieć ale takich błyskawicznych działań w tym zakresie podjąć nie można, natomiast
z realizacją inwestycji nie będą czekać do lata czy do jesieni próbując uzyskać decyzję zrid w trybie
pierwotnym .
Sołtys Wsi Golęczewo K. Kachel analizując wypowiedź Wójta Gminy stwierdziła, że ta ulica nie
będzie budowana w takim zakresie jak ulica Polna, zatem nie będzie wywłaszczeń w zakresie
poszerzenia drogi. Sołtys spytała czy podjęcie takiej decyzji przywrócenia drogi i pozwolenia
mieszkańcom normalnie funkcjonować przekreśla wybudowanie drogi w normalnym trybie.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odpowiedział, że dokładnie tak. Pas drogowy będzie miał
szerokość prawie pod 5 metrów, bez wywłaszczeń.
Sołtys Wsi Golęczewo K. Kachel spytała Wójta, który referat będzie się zajmował powyższą sprawą
i z kim się kontaktować, ponieważ z referatem Pani Aurelii Szczęsnej kontakt jest niemożliwy.
Wskazała, że nie odpowiadają ani na pisma, ani na maile zarówno od niej jak i od mieszkańców.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że realizacją projektów budowy, przebudowy dróg
zajmuje się Referat Budowlano Inwestycyjny. Wójt wskazał, że odpowiedzialnym za realizację tego
zadania jest Pan Tomasz Juszczuk, który na spotkaniu dostał polecenie traktowania sprawy jako
priorytetu wynikającego z uwarunkowań społecznych i będzie robił to jak najwcześniej.
Wójt podkreślił, że na wtorkowej naradzie będzie pytał czy prace zostały rozpoczęte, by dochować
terminu i wykonać uproszony projekt oraz ogłosić przetarg. Wójt dodał, że przekaże Panu Tomkowi
Juszczukowi by był w kontakcie bezpośrednim z Panią Sołtys K. Kachel oraz by odpowiedzi
wychodziły automatycznie.
Radny Z. Hącia zapytał na kiedy przewidywane jest uporządkowanie ulicy Łagiewnickiej
w Chludowie. Wskazał, że co roku droga jest równa i dosypywany jest tłuczeń, po którym nie da się
poruszać ani pieszo ani rowerem. Dodał, że droga notorycznie rozjeżdżana jest przez sprzęt
wojskowy, samochody transportujące drewno z lasu oraz ciężki sprzęt rolniczy. W sytuacji opadów
ulicą ciężko się przemieszczać. Radny podkreślił, że trzeba sprawę załatwić i uporządkować ulicę
by była ona przejezdna, ponieważ w drodze wybudowano całą infrastrukturę zatem nie będzie już
rozkopywana.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że pod uporządkowaniem można zaliczyć wiele prac
od utwardzenia drogi aż po budowę nawierzchni. Wskazał, że chciałby by było to jak najszybciej, jak
najbardziej kompleksowo załatwione. Wójt wskazał, że na dzień dzisiejszy są dwie możliwości oprócz
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bieżącego utrzymania. Mianowicie zaplanowanie odcinka ulicy Łagiewnickiej jako drogi płytowej
w technologii wcześniej wspomnianej, natomiast jest to ułomne z uwagi na wykorzystywanie drogi
przez rolników. Wójt odniósł się do słów Radnego odnośnie wykorzystywania drogi przez wojsko.
Wskazał, że nie wie jak często ruch wojskowy się odbywa ale chcą wystąpić do sołtysów
i przewodniczących zarządów osiedli o informacje dotyczące wykorzystywania przez wojsko
dojazdów w kierunku poligonu. Wójt poinformował, że od jakiegoś czasu wojsko utworzyło fundusz
dróg obronnych i chcieliby wystąpić być może z powiatem bądź indywidualnie jako gmina
o sfinansowanie budowy lub remontów dróg dojazdowych do poligonu. Wójt podkreślił, że wskazany
problem ulicy Łagiewnickiej przez Radnego Z. Hącia utwierdził go w przekonaniu, że ulica
ta mogłaby znaleźć się w tym wniosku. Wójt dodał, że aby móc kompleksowo pomyśleć o wykonaniu
ulicy Łagiewnickiej trzeba by ująć takie zadanie w budżecie wskazać jako inwestycja lub remont.
Radny M. Jankowiak wskazał, że Biedrusko się rozwija, powstaje nowa zabudowa oraz
wprowadzają się nowi mieszkańcy w tym dzieci. Radny spytał czy jest szansa na powstanie boiska
na terenie Biedruska dla dzieci, by mogły uprawiać sport. Podkreślił, że obecnie sytuacja jest bardzo
ciężka i czy jest możliwość, że poprawi się to w najbliższym czasie.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera przypomniał zebranym, że zrezygnowali z dzierżawy działki
od AMW ale nie zrezygnowali z tego, by na tej działce powstała infrastruktura rekreacyjna i sportowa.
Wójt podkreślił, że działkę tą postrzega jako kolejne miejsce na terenie Biedruska dedykowane
sportowcom czy osobom, które chciałby korzystać z tej rekreacji na terenie osiedla. Wójt stwierdził,
że dzisiaj w obszarze zainteresowań gminy jest ta działka, gdzie gmina wystąpiła do AMW
z wnioskiem o możliwość zbycia. Rozmowy nie zostały podjęte ale jeśli pojawiłaby się taka
możliwość w trybie bezprzetargowym kierowanym do gminy czy oferta rynkowa to na pewno gmina
będzie stroną w takich negocjacjach lub postepowaniu.
Radny M. Jankowiak poprosił Wójta by miał na uwadze powyższą sprawę. Wskazał, że wystarczy
małe boisko niepełnowymiarowe dla dzieci dla ich rozwoju sportowego i zapełniania czasu.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że pamięta rozmowy z Radnym M. Jankowiakiem
i działka, o której wspomniał nie stwarza możliwości na zaprojektowanie pełnowymiarowego boiska
zatem mówią o zagospodarowaniu, w ramach którego byłaby budowa małego boiska.
Radny T. Sztolcman nawiązując do spotkania w Zarządzie Dróg Powiatowych spytał czy Wójt
poruszał temat świateł w Zielątkowie, na których mieszkańcom zależy z uwagi na bezpieczeństwo
ruchu pieszego i samochodowego.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował, że temat był poruszany na spotkaniu. Wójt
podkreślił, że należy pamiętać, że kwestie drogowe w powiecie realizują dwie instytucje – Zarząd
Dróg Powiatowych oraz Wydział Dróg. Dodał, że nie zawsze działania tych instytucji
są kompatybilne. Wójt wskazał, że spotkanie odbyło się z dyrektorem ZDP p. Bereżeckim
i w momencie omawiania spraw bieżących w tym sygnalizacji na ulicy Dworcowej w Zielątkowie
dyrektor wskazał, że w tej sprawie właściwym do wydania zgody byłby Wydział Dróg.
Wójt podkreślił, że zgodnie z tym co jest zaprogramowane, zaplanowane i zapisane w budżecie będą
występowali o zmianę stanowiska w Wydziale Dróg. Dodał, że ZDP nie ukrywa, że są przychylni
natomiast od razu zastrzegli, że nie są lobbystami w tej sprawie ale mogą jako ZDP swoją opinię
wyrazić. Wójt wskazał, że ostania opinia była bardzo enigmatyczna i nie opowiedziała się wprost
za gminą.
Radny T. Sztolcman wskazał, że najważniejsze jest to, że jedna instytucja nie jest przeciwna a teraz
trzeba zadbać o przychylność drugiej.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las Radny R. Banaszak odnosząc się do wypowiedzi
Radnego M. Jankowiaka stwierdził, że cieszy się, że sprawy Biedruska są nieobce tylko Radnym
z Biedruska ale i pozostałym Radnym. Poinformował, że obiektów sportowych w Biedrusku trochę
jest. Wymienił boiska do różnych dyscyplin sportowych i wskazał, że nie są pełnowymiarowe.
Wiceprzewodniczący Rady wyraził opinię, że jedyny teren, który nadaje się pod sport to jest teren
gdzie planowana jest budowa szkoły oraz teren tzw. „Kolba”, która jest we władaniu AMW.
Wiceprzewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi Wójta wskazał, że pozostaje kwestia wykupu
od AMW terenu albo należy powrócić do dzierżawy i realizować to co mieszkańcy Biedruska
zatwierdzili w ramach opracowanej w 2021 roku koncepcji.
Radna W. Prycińska wskazała, że mija płowa I kwartału 2022 roku, a Radni nie wiedzą kiedy
i w jakim zakresie będzie realizowane uspokojenie ruchu w Suchym Lesie. Spytała czy od ostatniej
sesji urząd ustalił jakieś szczegóły i czy można dopytać o informacje kiedy nastąpi realizacja.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera przypomniał, że na ostatniej sesji mówił, że przygotowują się
na rozpisanie przetargu.
Radna W. Prycińska nawiązując do ostatniej sesji wskazała, że pamięta wypowiedź natomiast nie
wie od kogo więcej informacji można uzyskać.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że sesja odbyła się 31 stycznia i na początku lutego
parę dni po sesji chcieli skoncentrować się na przygotowaniu postępowań przetargowych na realizacje
pierwszych trzech etapów w ramach środków, które są przeznaczone w budżecie na zadanie.
Przypomniał, że na całość projektu nie starczy finansowania. Wskazał, że dwa dni później otrzymali
z ZDP piętnaście nowych uwag, które mocno naruszają projekt, który był podstawą wydania decyzji
i muszą zaimplementować te uwagi do projektu. Wójt poinformował, że wiąże się to z powrotem
do etapu projektowania. Wójt wyraził nadzieję, że w przyszłym tygodniu będą uwagi już
zaimplementowane i w pierwszym kwartale zdążą wykonać zadanie. Wójt podkreślił, że zaniepokoił
się informacją od dyrektora ZDP, że uwagi są pokłosiem aktywności mieszkańców gminy zarówno
z Suchego Lasu jak i Osiedla Grzybowego, którzy zwracają się do ZDP. Dodał, że kuriozalną sytuacją
było wydanie dodatkowej opinii przez ZDP do decyzji ZDP z uwagi na wniosek mieszkańców Osiedla
Grzybowego. Wójt zaapelował do zebranych i wskazał, że jeśli projekt jest zatwierdzony i prace
projektowe zostały zakończone to należy zachować wstrzemięźliwość w dodatkowym podsuwaniu
argumentów, które nawet mogą być w dobrej wierze powodem wzruszenia decyzji lub uzupełnienia
projektu, co czasowo działa na niekorzyść gminy. Wójt poinformował, że będzie robił wszystko,
by pierwsze trzy elementy ze strefy zachodniej Suchego Lasu uruchomić i wykorzystać środki, które
są przeznaczone. Ponieważ wie jak ważne jest uspokojenie ruchu w rejonie ulic Promienista, Szkolna,
Miła, Borówkowa czy Szkółkarska oraz jak ważne są pozostałe elementy we wskazanym rejonie.
Radna W. Prycińska wyraziła zadowolenie z zadanego pytania. Wskazała, że Radni nic
o powyższym nie wiedzieli i w związku z powyższym prosi o informowanie Radnych
i Przewodniczącej Zarządu Osiedla Suchy Las i bieżące przekazywane informacji w tej spawie.
Wskazała, że bardzo często mieszkańcy pytają się na jakim etapie jest sprawa. Podkreśliła, że nie
mając wiedzy o bieżącej sytuacji często odpowiadają, że wszystko jest w mocy i zadanie będzie
realizowane przez urząd, a być może taka odpowiedź nie zadowala mieszkańców, którzy następnie
piszą do ZDP. Radna zgodziła się z Wójtem, że jest to niepotrzebne działanie, gdyż niepotrzebnie
procedura się wydłuża. Radna złożyła prośbę do Wójta, by informować na bieżąco Radnych w kwestii
uspokojenia ruchu na terenie Suchego Lasu, by mogli oni informować mieszkańców oraz wspólnie
działać, by w końcu zadanie pozytywnie się zakończyło.
Radny J. Dudkiewicz wskazał, że od prawie trzech lat mieszkańcy interesują się trybem
postępowania i tematem uspokojenia ruchu na Osiedlu Suchy Las. Ponieważ mają świadomość,
że komunikacja funkcjonuje razem i wszelkie możliwe działania, które spowodują osłabienie ruchu
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tranzytowego przez Osiedle Suchy Las, osłabią ruch tranzytowy przez Osiedle Grzybowe. Radny
wskazał, że do niego też docierają takie informacje, że mieszkańcy się interesują tym tematem
i praktycznie nie ma sesji, po której nie miałby pytań co w tej sprawie się zmieniło. Radny poparł
sprawę Radnej W. Prycińskiej, ponieważ sprawy się łączą między osiedlami. Radny dodał, że nie ma
informacji by mieszkańcy Osiedla Grzybowego chcieli wpływać na przebieg prac projektowych,
a raczej składali zapytania na jakim etapie jest sprawa.
Ad. 8. Zamknięcie sesji (01:11:29*)
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz
zamknęła XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji w dniu 11 lutego 2022 r.
o godz. 10:15.

Sporządziła:
Agata Schmidt

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las
Anna Ankiewicz

* Wskazane okresy czasowe odnoszą się do nagrania audio-video.
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