Protokół z XLIII sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
24 lutego 2022 r. (czwartek), godz. 16:30
SESJA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA W TRYBIE ZDALNYM
Porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XL/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
Przyjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2022-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki
gruntu nr 584/9 w obrębie Suchy Las.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Suchy Las.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/178/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
ich pobierania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa
Jelonek.
12. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Suchy Las.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Suchy Las.
15. Informacje:
• Wójta Gminy,
• Przewodniczącej Rady Gminy,
• Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolskich,
• Przewodniczących Komisji Rady.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wolne glosy i wnioski.
18. Zamkniecie sesji.
Ad. 1. Otwarcie sesji (00:07:17*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz otworzyła XLIII sesję Rady Gminy
Suchy Las VIII kadencji w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 16:37 witając Radnych oraz gości
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Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz 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-suchylas.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 XLIII sesji
Rady Gminy Suchy Las w dniu 24 lutego 2022 r. zostały zorganizowane i odbyły się
z zastosowaniem środków komunikacji na odległość [red].
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (00:07:54*)
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 złożyła wniosek do porządku sesji
w sprawie dodania do porządku obrad oświadczenia Rady Gminy Suchy Lad z dnia 24 lutego
2022 r. Oświadczenie stanowić będzie punkt 4 porządku obrad, tym samym pozostałe punkty
przesuwają się o jeden punkt.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie ws.
wprowadzenia autopoprawki odnośnie wprowadzenia treści oświadczenia Rady Gminy Suchy
Las z dnia 24 lutego 2022 r. jako punkt 4 porządku obrad.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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 jednogłośnie.
NOWY PORZĄDEK OBRAD
Porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XL/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 lutego 2022 r.
Przyjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2022-2035.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki
gruntu nr 584/9 w obrębie Suchy Las.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Suchy Las.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/178/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28
listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa
Jelonek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Suchy Las.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Suchy Las.
16. Informacje:
• Wójta Gminy,
• Przewodniczącej Rady Gminy,
• Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolskich,
• Przewodniczących Komisji Rady.
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Wolne glosy i wnioski.
19. Zamkniecie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zwróciła się do zebranych
z zapytaniem czy zgłaszają ewentualne uwagi do porządku obrad. Ze względu na brak głosów
Przewodnicząca kontynuowała obrady.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XL/21 z dnia 20 grudnia 2021
r. (00:11:39*)
Wobec braku uwag do protokołu Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz
zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XL/21
z dnia 20 grudnia 2021 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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.,
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Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 lutego 2022 r. (00:12:18*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz odczytała treść oświadczenia Rady
Gminy Suchy Las z dnia 24 lutego 2022 r.
„Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 3) Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, stanowiącego załącznik
nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las przyjętego uchwałą nr XLIX/568/18 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 18 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 8395), Rada Gminy Suchy
Las przyjmuje następujące oświadczenie:
Rada Gminy Suchy Las wyraża swoje poparcie i solidarność dla narodu ukraińskiego
i jego władz w związku z rozpoczęciem w dniu 24 lutego br. agresji militarnej Federacji
Rosyjskiej na niepodległe i suwerenne Państwo Ukraińskie. Obawiamy się, że ten akt
pogwałcenia prawa międzynarodowego może doprowadzić do destabilizacji sytuacji na
Ukrainie, ofiar w ludności cywilnej, katastrofy humanitarnej, a także radykalnego pogorszenia
się sytuacji gospodarczej w tym kraju.
Rada Gminy Suchy Las zdecydowanie potępia militarną napaść Rosji na Ukrainę, która
niesie ze sobą katastrofalne skutki dla narodu ukraińskiego, a także stanowi realne zagrożenie
dla pokoju europejskiego i światowego.
Słowa szczególnego wsparcia kierujemy do mieszkanek i mieszkańców – naszych
Przyjaciół z miasta Hniwań w obwodzie winnickim, z którym to samorządem Gmina Suchy Las
od 2017 r. realizuje partnerską współpracę. Dotychczasowe blisko pięcioletnie kontakty
pomiędzy naszymi samorządami udowadniają, iż międzynarodowa współpraca na płaszczyźnie
lokalnej stwarza szanse na wymianę doświadczeń i realną pomoc.
Rada Gminy Suchy Las w imieniu sucholeskiego samorządu oraz mieszkańców Gminy
deklaruje pomoc i wsparcie dla Ukraińców, którzy przebywają na terenie Gminy, a także dla
tych, którzy w związku z obecną sytuacją na Ukrainie zdecydują się przybyć do Gminy Suchy
Las. W tym zakresie Gmina Suchy Las będzie współpracowała z administracją rządową, innymi
jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu poznańskiego i województwa
wielkopolskiego, a także z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.”
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zwróciła się do zebranych
z zapytaniem czy chcieliby zabrać głos.
Radna I. Koźlicka wskazała, że w pełni akceptuje treść oświadczenia, które zostało odczytane.
Radny M. Przybylski powitał w gronie gości sesyjnych Pana Viktora Purdyka, byłego
wiceburmistrza Hniwania, partnerskiego miasta Gminy Suchy Las. Radny wskazał, że jeśli
Przewodnicząca i zebrani nie mają nic przeciwko to bez względu na protokół i zapisy statutowe
prosi o zabranie głosu Pana Viktora Purdyka, celem omówienia obecnej sytuacji w partnerskiej
gminie.
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Pan Viktor Purdyk poinformował, że obecny czas nie jest dobry ani dla kraju ani dla świata.
Wskazał, że marzył by wziąć udział w posiedzeniu Rady Gminy Suchy Las, często je oglądał
będąc w Ukrainie. Pan Purdyk stwierdził, że sytuacja miasta jest niebezpieczna z uwagi na
lokalizację miejscowości wokół jednostki wojskowej. Pan Purdyk wskazał, że wiele osób
wyjechało, a kto został ukrywa się w piwnicach. Pan Viktor Purdyk podziękował Polsce za to,
że jest z Ukrainą. Wyraził nadzieję, że cały świat potrafi coś zrobić, by inwazje zatrzymać.
Dodał, że życie każdego człowieka to najdroższe co jest na tym świecie. Pan Viktor Purdyk
podziękował zebranym za możliwość wypowiedzenia się. Dodał, że jeśli sytuacja do tego zmusi
to na pewno mieszkańcy Hniwania będą chcieli do Polski przyjechać, a kto przyjedzie będzie
wiedział, że Suchy Las pomoże, bo są bliskimi przyjaciółmi.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia oświadczenia Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 lutego 2022 r.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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.
Oświadczenie zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 5. Przyjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego
(00:21:15*)
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 jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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 XLIII/475/2022.
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Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych (00:25:05*)
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera złożył wniosek formalny o wprowadzeniu autopoprawki
do projektu uchwały wprowadzającej nowe wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczej straży pożarnej wprowadzając w §1 ust. 1 kwotę 20 zł za godzinę, a w §1 ust. 2
kwotę 10 zł za godzinę.
Radny Z. Hącia zgłosił poprawkę do projektu uchwały o zmianę w §1 ust. 1 kwoty
ekwiwalentu pieniężnego na 25 zł. Radny wskazał, że Prezydium Zarządu Gminnego zgłosiło
do wniosku kwotę 25 zł i taką kwotę przegłosowano na posiedzeniu Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Radny poinformował, że zaproponowana kwota 25 zł
jest, ekwiwalentem który rzeczywiście pozwala zwrócić koszty działania strażaków. Podkreślił,
że udział w akcjach nie jest dla strażaków pracą na etacie. Dodał, że w ostatnim tygodniu
strażacy działali od czwartku do soboty bez przerwy z uwagi na szkody spowodowane
warunkami pogodowymi. Radny Z. Hącia wyraził opinię, że zaproponowana przez niego
stawka jest formą docenienia pracy strażaków, zabezpieczenia mienia mieszkańców i gminy
oraz jest zachętą, by ochotnicy wstępowali do OSP. Radny stwierdził, że czasy się zmieniły
i młodzi ludzie nie są zainteresowani służbą w OSP. Radny podkreślił, że godziwe
wynagrodzenie jest potrzebne.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz stwierdziła, że Rada musi najpierw
przegłosować autopoprawkę złożoną przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował, że jeśli Rada, by przyjmowała
autopoprawkę to de facto przesądziliby o losie uchwały przynajmniej w takiej formie jaką Wójt
chciałby Radzie przedstawić. Wójt wskazał, że po raz kolejny pokazuje to ułomność systemu.
Wprowadzenie autopoprawki Wójta w części, która dotyczy projektu uchwały, którą
przygotowuje i de facto określa skutek finansowy w tej uchwale w tej sytuacji zostanie
odrębnym glosowaniem przyjęta.
Mecenas H. Kuligowski poinformował, że autopoprawka to wniosek formalny i trzeba
go przegłosować, by treść uchwały w trakcie obrad miała treść, którą zaproponował Wójt
Gminy. Po formalnym głosowaniu i zmianie treści uchwały Radny Z. Hącia będzie mógł
zgłosić poprawkę dalej idącą, a następnie ewentualnie zastanowić się nad poprawkami
zaproponowanymi przez Radnego Z. Hącię bądź innych zgłoszonych. Mecenas stwierdził,
że należy dać Wójtowi możliwość poprawy projektu uchwały, a w dalszej kolejności
zastanowić się na wnioskiem Radnego Z. Hąci.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odnosząc się do wypowiedzi Radnego Z. Hąci wskazał,
że nie kwestionują mocnego, osobistego zaangażowania członków OSP działających na terenie
gminy. Wójt wskazał, że w sytuacjach z ostatnich dni to strażacy z największym poświęceniem,
starali się dbać o wspólne dobro i bezpieczeństwo. Wójt poinformował, że pierwotny projekt
uchwały opierał się na realiach budżetowych, z uwzględnieniem tego, że takich sytuacji
kryzysowych w gminie w ciągu roku budżetowego może być więcej. Wójt wskazał, że miał
świadomość, że wpłynął wniosek o wzrost kwoty do 25 zł ale podejmując decyzję opierali się
na tym jakie są środki w budżecie na realizacje tego obowiązku ekwiwalentu. Podkreślił, że nie
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należy używać słowa wynagrodzenie w tym wypadku, ponieważ wypaczona jest idea w ramach
ochotniczego zrywu niesienia pomocy. Zwrócił uwagę, że równolegle nie dokonują zmiany
w puli środków, z której to przeznaczają środki na wypłatę ekwiwalentu. Wójt poinformował,
że zaproponowana zmiana wzrostu ekwiwalentu o 32% jest propozycją kompromisową,
pomiędzy propozycją Radnego Z. Hąci przegłosowaną na posiedzeniu komisji, która na pewno
nie pozwoli na realizację wypłat, a tym co realnie będą mogli przeznaczyć w oparciu o plan 68 miesięczny. Podkreślił, że wzrost o ponad 30% daje taką możliwość. Dodał, że ewentualna
korekta może zaistnieć, gdy poziom inflacji znowu wzrośnie. Wójt zaproponował by przenieść
takową decyzję na III-IV kwartał roku jeśli zaistnieje taka konieczność. Wójt wyraził opinię,
że wzrost o ponad 30% będzie uznaniem wysiłku strażaków ochotników.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia autopoprawki Wójta Gminy Suchy Las do projektu uchwały w sprawie wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, poprzez wprowadzenie
w §1 ust. 1 kwoty 20 zł, a w ust. 2 kwoty 10 zł.
Przed rozpoczęciem glosowania wyniknął spór. Radny M. Przybylski stwierdził, że nie wie nad
czym Rada ma głosować. Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz wskazała,
że zarządziła głosowanie za przyjęciem autopoprawki Wójta Gminy.
Mecenas H. Kuligowski wyjaśnił, że najpierw należy otworzyć głosowanie za wnioskiem
formalnym Wójta Gminy żaby treść uchwały miał taką treść jak w propozycji Wójta. Mecenas
dodał, że Radny Z. Hącia zgłosił zmianę do treści projektu uchwały, która jeszcze nie zaistniała.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 7: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Jankowiak M., Prycińska W., Przybylski
M., Rozwadowski R.
Przeciw – 7: Hącia Z., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J., Radzięda J., Słowiński G.,
Sztolcman T.
Wstrzymujących się – 0.
Autopoprawka nie została wprowadzona.
Z uwagi na wynik głosowania Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poprosiła
o zabranie głosu przez Mecenasa H. Kuligowskiego celem przedstawienia dalszego
procedowania nad projektem uchwały.
Mecenas H. Kuligowski wyjaśnił, że w zaistniałej sytuacji Rani poprzez głosowanie nie
zgodzili się, by autopoprawka została formalnie przyjęta, zatem nie została wprowadzona.
Dodał, że Rada w zaistniałej sytuacji nadal pracuje i debatuje nad projektem uchwały.
Przed przystąpieniem do debaty 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 znaczna część posiedzenia była poświęcona na rozmowy
odnośnie projektu uchwały. Na posiedzeniu obecny był przedstawiciel strażaków Bartosz
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Janiszewski, z którym przeprowadzono dyskusje na temat stawek ekwiwalentu.
Przewodnicząca wskazała, że stawki nie były zmieniane od 11 lat. Radna stwierdziła, że trudno
się nie zgodzić z Wójtem, że w ostatnim czasie akcji OSP było więcej i była to intensywna
praca strażaków w tych trudnych czasach dla mieszkańców. Przewodnicząca Komisji
poinformowała, że Komisja jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
ze stawką 25 zł w §1 ust. 1 oraz ze stawką 10 zł w §1 ust. 2. Przewodnicząca Komisji Randa J.
Pągowska wskazała, że należy przegłosować wniosek Radnego Z. Hąci i poprzeć działalność
strażaków ochotników.
Radny T. Sztolcman wskazał, że obecny projekt uchwały określa dwie stawki w wysokości
15 zł i 7 zł. Z uwagi na wniosek Radnego Z. Hąci o zmianę stawki wskazanej w §1 ust. 1
projektu uchwały na 25 zł, Radny T. Sztolcman złożył formalny wniosek o zmianę stawki w §1
ust. 2 projektu uchwały z 7 zł na 10 zł.
Radna W. Prycińska wskazała, że również chciała zgłosić taki sam wniosek jak przedmówca.
Wskazała, że bez wprowadzenia zmian druga stawka zostałaby na poziomie 7 zł.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że tak jak powiedział na wstępie zgadza się ze
wszystkimi wypowiedzianymi argumentami, dlatego nie zapyta o źródło finansowania,
a powinien i zapewnił, że źródło finansowania znajdzie sam. Poinformował, że uśredniona
dynamika wzrostu akcji w przeliczeniu na godzinę to 52-55% w skali roku. Wójt poinformował,
że zajmowali się badaniem tego w okresie ostatnich 5 lat, gdzie odnotowali grubo ponad 200%
wzrostu uwzględniając tylko akcje bez szkoleń. Wójt dodał, że strażacy muszą przechodzić
przez wiele szkoleń i ćwiczeń, a ich liczba rośnie. Wójt wskazał, że cieszy się z udziału
strażaków w licznych ćwiczeniach. Wójt dodał, że kolejna jednostka gminna znalazła się
w systemie krajowym co wiąże się z kolejnymi szkoleniami i ćwiczeniami oraz wydatkami.
Podkreślił, że w roku obecnym wydatki będą zdecydowanie większe, a przy tym zapewnił,
że znajdzie środki, źródło finansowania w obszarze dotyczącym osp.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia wniosku Radnego Z. Hąci do projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, poprzez wprowadzenie w §1 ust. 1
kwoty 25 zł.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 13: Ankiewicz A., 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 – 1: Banaszak R.,
Wstrzymujących się – 0.
Wniosek został przyjęty.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R Banaszak zgłosił pomyłkę w głosowaniu
z uwagi na zawieszenie się systemu. Wskazał, że głosuje za wprowadzoną zmianą.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia wniosku Radnego T. Sztolcmana do projektu uchwały w sprawie wysokości
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ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, poprzez wprowadzenie
w §1 ust. 2 kwoty 10 zł.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
podjęcia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych z przyjętymi zmianami.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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 XLIII/476/2022.
Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
(00:46:56*)
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że w imieniu Wójta Gminy
Suchy Las zgłasza dwie autopoprawki do projektu uchwały, które zostały przekazane Radnym
drogą mailową. Skarbnik Gminy Suchy Las przystąpiła do prezentacji autopoprawek Wójta:
1. Autopoprawka nr 1 – dot. zadania Osiedla Suchy Las Wschód pn. Wyposażenie placu
zabaw przy ul. Fortecznej (zakup huśtawek, drabinek, piaskownicy, zjeżdżalni, pajęczaka,
bocianiego gniazda, ścianek wspinaczkowych, ławek, kosza na śmieci). Skarbnik wskazała,
że zadanie pierwotnie wpisano w budżecie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
Poinformowała, że z uwagi na to, że prace związane z posadowieniem doposażenia placu
trzeba zgłosić w starostwie wymagane jest przygotowanie projektu, a tym samym zmienia
się budżet na § 4300. Dodała, że wraz z Referatem Komunalnym ustalili, że zadanie należy
uznać za inwestycyjne z uwagi na wiele składowych i zapisać je w § 6050. Zatem
autopoprawka polega na przeniesieniu powyższego zadania w kwocie 33.700,00 zł
z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. W związku z powyższym zmianie
uległa treść uchwały oraz załącznik nr 2 – Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy
Suchy Las z dnia 24.02.2022. Przy tym dodano również załącznik nr 8 – zmiany w planie
wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2022 oraz załącznik nr 9 – zmiany
w planie wydatków w ramach zadań lokalnych na rok 2022 Osiedla Suchy Las Wschód.
2. Autopoprawka nr 2 – dot.:
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2.1 Wprowadzenia w wydatkach majątkowych w klasyfikacji 801.80101.6050 zadania
inwestycyjnego w kwocie 30.000,00 zł pn. „Dokumentacja projektowa dla budowy
windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chludowie”. Pani Skarbnik
zaproponowała jako źródło finansowania rezerwę budżetową.
2.2 Zmiany treści uchwały poprzez dodanie w §1 pkt 9 zapisu o treści – „Określa się łączną
kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę do wysokości 1 500 000 zł”.
Skarbnik Gminy wskazała, że zamiana jest pokłosiem wniosku jednej ze spółek
komunalnych o udzielenie poręczenia kredytu inwestycyjnego. Skarbnik wskazała,
że uzasadnienie do autopoprawki zawiera szczegółowe informacje i przybliża instytucję
poręczenia. Skarbnik poinformowała, że Rada Gminy określa w uchwale budżetowej
maksymalny limit, do którego w danym roku budżetowym organ wykonawczy tj. wójt
może udzielać poręczeń lub gwarancji. Skarbnik podkreśliła, że spłatę szacuję się na
okres 10 lat, zatem zmiana zostanie wprowadzona do WPF w załączniku przypływy
finansowe w każdym roku od 2023 przeznaczając kwotę 150.000,00 zł jaką gmina
zabezpiecza na poczet ewentualnej wypłaty, gdyby podmiot nie mógł zrealizować
zobowiązania.
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 odnośnie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2022 Komisja pozytywnie, jednomyślnie zaopiniowała projekt
uchwały, wprowadzając zdjęcie z § 4300 zwiększenie środków dot. promocji gospodarczej
Gminy Suchy Las środki transportowe na kwotę 350.000,00 zł. Przewodnicząca Komisji
wskazała, że po zdjęciu środków dla Spółki LARG opinia Komisji co do projektu była
pozytywna. Przewodnicząca Komisji spytała czy Rada najpierw przystąpi do głosowania nad
pierwszą autopoprawką dotyczącą doposażenia placu zabaw na Osiedlu Suchy Las Wschód
ulica Forteczna, a w drugiej kolejności autopoprawkę nr 2 z dwoma punktami.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz wskazała, że tak będzie wyglądała
kolejność głosowania, gdyż są to dwie autopoprawki.
Radna J. Radzięda poinformowała, że w dniu 23 lutego br. na posiedzeniu Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie w części drugą autopoprawkę,
dotyczącą przeznaczenia środków w wysokości 30.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji
projektowej dostosowania budynku szkoły w Chludowie do dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.
Radny M. Przybylski aby uściślić kwestie formalną wskazał, że Rada najpierw poddaje
głosowaniu autopoprawkę Wójta przesłaną wcześniej radnym, a w drugiej kolejności głosują
autopoprawki nr 2, które zostały przekazane Radzie dzień przed sesją. Radny poddał pod
dyskusję czy autopoprawki 2.1. i 2.2. będą głosowane oddzielnie.
Mecenas H. Kuligowski potwierdził wypowiedz przedmówcy. Wskazał, że Skarbnik Gminy
w imieniu Wójta Gminy zgłosiła dwie autopoprawki zatem trzeba przegłosować najpierw
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pierwszą, a następnie drugą. Mecenas poinformował, że wtedy będzie projekt uchwały, który
wnosi wójt na obrady i następnie jeśli radni będą mieli uwagi bądź poprawki do uchwały
to będą je zgłaszać i przegłosowywać. Mecenas zaapelował do Rady, by w sytuacji gdy Wójt
zgłasza autopoprawki dyskutowano kto jest za przyjęciem autopoprawki, a kto przeciw jej
wprowadzeniu, bo ułatwia to dyskusję na temat innych ewentualnych poprawek do projektu
uchwały. Mecenas przypomniał, że przyjmowany jest zmieniony projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu po głosowanych zmianach autopoprawek i jeśli Wójt zgłosił dwie
to głosowane są dwie autopoprawki. Mecenas wskazał, że dyskusja na początku powinna być
najpierw o tym kto jest za, a kto przeciw autopoprawce.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zgodziła się z Mecenasem H.
Kuligowskim. Wskazała, że pierwsza autopoprawka dotyczy zmian w zadaniu Wyposażenia
placu zabaw przy ulicy Fortecznej i głosowanie rozpocznie się od przegłosowania tej
autopoprawki.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia autopoprawki nr 1 Wójta Gminy Suchy Las dot. zadania Osiedla Suchy Las Wschód
pn. Wyposażenie placu zabaw przy ul. Fortecznej – przeniesienie kwoty 33.700,00 zł
z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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 nr 1 została przyjęta.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz wskazała, że w kolejności
przegłosowana zostanie autopoprawka nr 2.
Radny M. Przybylski odnosząc się do wypowiedzi Mecenasa H. Kuligowskiego wskazał,
że należy oddzielnie przegłosować autopoprawki nr 2 to znaczy przegłosować oddzielnie
autopoprawkę nr 2.1 oraz oddzielnie autopoprawkę nr 2.2. Radny wyraził opinię, że nie może
zaproponować przyjęcia obu autopoprawek naraz.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz odpowiedziała, że nie otwiera
głosowania nad obiema autopoprawkami naraz. Przewodnicząca wskazała, że autopoprawka nr
1 dotyczyła Osiedla Suchy Las Wschód i zadania doposażenia placu zabaw przy ulicy
Fortecznej, a autopoprawka nr 2 zawierała dwa zadania. Przewodnicząca odczytała
autopoprawkę nr 2. Przewodnicząca Rady Gminy wskazała, że jest to jedna autopoprawka
składająca się z dwóch punktów. Dodała, że jest to jeden dokument.
Radny M. Przybylski stwierdził, że jeśli jest to jeden dokument to nie może to przesądzać
o tym, że można to dowolnie intepretować. Rady wskazał, że na dokumencie jest wpisane, że są
to dwie autopoprawki napisane na jednej karcie.
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Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poprosiła o zabranie głosu przez
Wójta Gminy jako autora autopoprawek celem rozstrzygnięcia czy autopoprawka nr 2 to jedna
czy dwie autopoprawki.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odpowiedział, że zadanie dotyczące wprowadzenia
środków na wykonanie projektu wykonania windy w budynku szkolnym Zespołu Szkół
w Chludowie oraz zadanie zwiększenia limitu upoważnienia Wójta do udzielenia poręczeń lub
gwarancji do kwoty 1.500.000 zł znajdują się w jednej autopoprawce. Wójt wytłumaczył
zebranym zaistniałą sytuację. Kierując wypowiedź do Radnych wskazał by wyobrazili sobie,
że autopoprawki przygotowane przez Wójta nie są propozycją Wójta, a wynikają z pisma
Wojewody. Rodzi się pytanie czy Rada ma prawo nie wprowadzić na wokandę autopoprawki,
która wynika na przykład ze zmian w limitach na realizację zadań zleconych. Wójt wskazał,
że jest to najlepszy przykład, że dyskusja czy Wójt ma prawo przygotować autopoprawkę i czy
przyjąć połowę czy całą autopoprawkę Wójta to i tak Wójt przedstawia nowy projekt uchwały.
Odnosząc się do Radnych wniósł o wprowadzenie na wokandę tego projektu do dyskusji i jak
wejdzie do porządku obrad stanie się nowym projektem Wójta i wtedy wystąpi możliwość
krytycznego odniesienia się, wprowadzenia zmian. Wójt podkreślił, że podstawą jest
przygotowana zmiana projektu uchwały przez Wójta. Wójt odnosząc się do Rady wskazał, że
Radni chcą już zmienić uchwałę przed jej wprowadzeniem w wersji zaproponowanej przez
Wójta. Wójt kierując wypowiedź do Radnych wskazał by nie dokonywali zmian glosowań
przed tym, zanim autor projektu uchwały przedstawi nową wersję uchwały. W tym przypadku
są to autorskie propozycje Wójta, które nie wynikają z zadań zleconych czy powierzonych.
Dodał, że zdecydowanie łatwiej będzie dyskutować, gdy autopoprawka zostanie przyjęta
i zebrani będą mogli obradować nad nową wersją uchwały, do której Radni będą mogli wnieść
ewentualne uwagi czy dokonać zmian. Wójt reasumując wskazał, że zadanie dot. projektu
windy w Zespole Szkół w Chludowie oraz zmiana wysokości limitu poręczeń lub gwarancji
stanowią jedną autopoprawkę.
Radna J. Pągowska wskazała, że sytuacja została wyjaśniona.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia autopoprawki nr 2 Wójta Gminy Suchy Las składająca się z dwóch pozycji.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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 nr 2 została przyjęta.
Przewodnicząca Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J.
Pągowska w odniesieniu do całego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2022 złożyła wniosek o zdjęcie kwoty 350.000,00 zł na zadane dot.
zwiększenia promocji gospodarczej Gminy Suchy Las – środki transportowe.
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Radny M. Przybylski złożył dwa następujące wnioski do projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022:
1. zakup bramek dla UKS Złoci Złotkowo z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży
– 5x2m, 3x1,55m, 2x1m, 2 sztuki. Źródło finansowania – IBI-WPF-2009-0066 – kwota
10.000,00 zł.
Radny wskazał, że wniosek jest sprostowaniem nieporozumienia, ponieważ miał być
złożony na sesji budżetowej. Radni wycofali się z wniosku, gdyż dostali informacje,
że zakup bramek miał pochodzić z pożytku dla organizacji pozarządowych. Natomiast tak
się nie stało, żaden referat nie ma przeznaczonych na to zadanie środków i zdaniem
Radnego wydaje się za celowe naprawienie błędu.
2. wykreślenie z treści uchwały § 1 pkt 9 - Radny wskazał, że w uzasadnieniu
do autopoprawki, którą wprowadzono zapis do treści uchwały, widnieje informacja,
że zwiększenie limitu wynika z decyzji spółki komunalnej GCI, która chce zaciągnąć
kredyt, który ma być spłacany z przychodu spółki. Radny kierując wypowiedź
do pozostałych członków Rady wniósł, by skierowali sprawę do prac w Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego, ponieważ kwota 1.500.000,00 zł jest niebagatelna.
Dodał, że Komisja najpierw powinna zaopiniować to rozwiązanie, a później zapis powinien
być procedowany przez Radę Gminy.
Radny J. Dudkiewicz złożył formalny wniosek o zmianę nazwy zadania „Osiedle Grzybowe
rzeczywisty wyświetlacz prędkości na ulicy Sosnowej i Muchomorowej”, znajdującego się
w dziale 915, rozdziale 6050, zadanie IRK-000-2022-0007. Radny poinformował, że wniosek
nie generuje wydatkowania dodatkowych środków. Radny wskazał, że zachowując ten sam
zapis finansowy proponowany zapis zadania brzmi: „Osiedle Grzybowe – wprowadzenie zmian
w zakresie organizacji ruchu celem poprawy czytelności oznakowania drogowego skrzyżowań
równorzędnych zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa transportu na osiedlu w ramach
uspokojenia ruchu kołowego na drogach lokalnych”. Radny poinformował, że wniosek został
złożony w dniu 11 lutego br. do Rady Gminy i jest wynikiem konsultacji z mieszkańcami, które
przebiegły w formie burzliwej dyskusji po przedstawieniu propozycji Referatu Komunalnego
dot. uspokojenia ruchu na Osiedlu Grzybowym. Dodał, że na poszczególnych Komisjach wraz
z Radną I. Koźlicką poruszali ten problem. Radny zaproponował, aby zadanie tak zostało
zapisane jak we wniosku formalnym co mogłoby spowodować przystąpienie do realnych
konsultacji na temat tego w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach
równorzędnych przy wydatkowaniu znacznej kwoty.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera kierując wypowiedź do Radnego M. Przybylskiego spytał
o źródło finansowania wniosku o zakup bramek dla UKS Złoci Złotkowo, gdyż nie zdążył
zapisać. Wójt poprosił Skarbnik Gminy o komentarz do wskazanego źródła finansowania.
Radny M. Przybylski odczytał zaproponowane źródło finansowania: IBI-WPF-2009-0066 –
„Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo ulica Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna,
Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrojenie
terenów aktywności gospodarczej”. Radny wskazał, że nie upiera się przy tym źródle
finansowania, nie chciałby rujnować koncepcji budżetu wnioskowaną kwotą i jeśli Pani
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Skarbnik zaproponuje inne rozwiązanie to się do niego przychyli. Radny poinformował, że był
świadomy, że musiał zaproponować źródło finansowania dla tego zadania także to zrobił.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska zaproponowała pokrycie kwoty
wnioskowanej przez Radnego M. Przybylskiego na zakup bramek dla UKS Złoci Złotkowo
z rezerwy ogólnej, a pozostawienie zadania inwestycyjnego w takiej wysokości w jakiej jest
obecnie ujęte w budżecie i WPF.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera stwierdził, że każdy wydatek jest ważny, poważny
i zasługuje na analizę ale zdecydowanie lepszym źródłem finansowania tego wydatku będzie
rezerwa ogólna. Wójt wskazał, że nie będzie komentował złożonej propozycji przez Radnego
M. Przybylskiego odnośnie źródła finansowania bo wydaje się zbyt daleko idąca. Wójt
zapewnił, że jeśli chodzi o wniosek dotyczący zniesienia limitu w uchwale budżetowej
do udzielenia gwarancji dla spółki komunalnej w związku z zamiarem zaciągnięcia kredytu jest
w ocenie jako organu wykonawczego, biura nadzoru właścicielskiego w uzgodnieniu z radą
nadzorczą GCI, propozycją dla wszystkich. Wójt wskazał, że jest to propozycja bardzo
kompromisowa, elastyczna, nie obciążająca budżetu w sensie wydatkowym, natomiast w sensie
dłużnym tak. Dodał, że wydatek poniesiony przez Spółkę GCI po zaciągnięciu kredytu na
realizację zadań na rzecz mieszkańców Gminy Suchy Las przez GCI będzie tylko i wyłącznie
kosztował zapis w WPF i stanowić będzie teoretyczne formalne obciążanie. Kredyt będzie
spłacany przez spółkę GCI. Wójt wskazał, że spółka GCI w prognozie finansowej dla tego
okresu ma przewidziane przychody, które pozwolą na obsłużenie tego kredytu. Formalnie dla
banków, które będą składały oferty dla spółki, gwarancja gminy jest nieodzownym
dokumentem, dlatego występują z taką propozycją. Wójt podkreślił, że obsługa kredytu nie
będzie realizowana z budżetu gminy, a spółka uzyska bardzo ważne narzędzie, by realizować
zadania, które również organ wykonawczy i uchwałodawczy gminy zapisali w programach
i powierzyli spółce realizację tych zadań. Wójt wskazał, że spółka nie chce już występować do
Rady o środki, a wziąć kredyt i go spłacać. Wójt podkreśli, że to jest cel wystąpienia do
Radnych. Wójt stwierdził, że każdy tydzień jest ważny, bo widać co się dzieje na rynkach
finansowych jeśli jednym glosowaniem podjęcie decyzje zostanie przerzucone na kolejną sesję,
to w międzyczasie mogą podnieść się stopy. Wójt kierując wypowiedź do Radnych poprosił
o przyjęcie poprawki w treści uchwały, która da spółce możliwość realizacji zadań. Dodał,
że spółka ma przed sobą ważny okres i dużo zadań do wykonania, na które czekają mieszkańcy
gminy. Ponadto Wójt zaapelował, by Rada nie korygowała zapisu dot. promocji gospodarczej
i nie zdejmowała kwoty 350.000,00 zł. Poinformował, że w środę 9 marca br. odbędzie się
spotkanie z firmami leasingowymi, z którymi gmina współpracuje również w zakresie promocji
gminy. Wójt poinformował, że gmina ma zawarte umowy, w których jest płatnikiem. Wójt
poinformował, że kwota 350.000,00 zł nie jest kwotą dla spółki LARG, a są to pieniądze
wynikające z umów na promocję gminy zawieranych przez spółkę LARG w imieniu gminy.
Wójt podkreślił, że gmina musi się wywiązać z umów. Wskazał, że gmina nie tylko straci
partnerów ale i twarz. Dodał, że dotychczas udawało się z umów wywiązywać. Wskazał,
że w marcu muszą spotkać się przy stole z firmami porozmawiać o przyszłości ale przede
wszystkim muszą wywiązać się z zobowiązań. Wójt podkreślił, że kwota 350.000,00 zł jest
potrzebna na promocję gospodarczą gminy, którą organizuje spółka LARG wspólnie z firmami,
które rejestrują na terenie gminy ciężarówki. Wójt zaapelował do Radnych o nie zdejmowanie
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wskazanej kwoty, gdyż za miesiąc i tak będą musieli wystąpić być może o większe pieniądze,
a przez kolejne tygodnie będą zmuszeni rolować spotkania. Dodał, że do tej pory tego nie robili
i być może dzięki temu gmina odnotowywała dobre wskaźniki dochodów z podatku od środków
transportowych. Wójt zaapelował do Radnych, by w każdym z przedstawionych zakresów oraz
w zakresie wniosku Radnego M. Przybylskiego odnośnie zakupu bramek głosowali na tak.
Radny M. Przybylski wskazał, że nie ma nic przeciwko temu, by źródłem finansowania
zadania była rezerwa ogólna.
Radna J. Radzięda spytała kiedy wpłynął wniosek GCI związany z gwarancjami bankowymi
oraz dlaczego Rada nie otrzymała wniosku w poniedziałek na Komisji. Radna wskazała,
że w Radzie jest wątpliwe zaufanie do spółki GCI, a wprowadzanie takich rzeczy autopoprawką
na sesji nie wpływa na wiarygodność spółki komunalnej.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował, że wniosek jest wynikiem spotkania
posiedzenia rady nadzorczej, które odbyło się w poniedziałek 21 lutego br. o godzinie 9:00
w siedzibie spółki. Dodał, że wspólnie z radą nadzorczą omawiali kilka spraw. Wójt przekazał,
że na posiedzeniu rady nadzorczej postanowili wystąpić do Rady o zmianę zapisów w uchwale
budżetowej co pozwoliłoby na zaciągniecie kredytu spółce.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz spytała czy ktoś z zebranych chciałby
jeszcze zabrać głos. Następnie spytała Radną J. Pągowską czy Radna podtrzymuje swój
wniosek.
Radna J. Pągowska odpowiedziała, że podtrzymuje wniosek.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia wniosku Radnej J. Pągowskiej o wykreślenie z uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 kwoty 350.000,00 zł przeznaczonej na zadanie dot.
zwiększenia promocji gospodarczej Gminy Suchy Las – środki transportowe.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 10: Banaszak R., Hącia Z., Koźlicka I., Pągowska J., Przybylski M., Radzięda J.,
Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Ankiewicz A.,
Wstrzymujących się – 3: Dudkiewicz J., Jankowiak M., Łączkowski K.,
Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia wniosku Radnego M. Przybylskiego o wprowadzenie do uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zadania pn. Zakup bramek dla UKS Złoci
Złotkowo z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży – 5x2m, 3x1,55m, 2x1m, 2 sztuki
na kwotę 10.000,00 zł.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
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Za – 14: Ankiewicz A., 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.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia wniosku Radnego M. Przybylskiego o wykreślenie treści § 1 pkt 9 uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, dotyczącego zwiększenia
limitu gwarancji i poręczeń do kwoty 1.500.000,00 zł.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 12: Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J.,
Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 1: Ankiewicz A.,
Wstrzymujących się – 1: Dudkiewicz J.,
Wniosek został przyjęty.
Radny J. Dudkiewicz zgłosił pomyłkę podczas głosowania, nie chciał oddać głosu
wstrzymującego.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia wniosku Radnego J. Dudkiewicza o zmianę nazwy zadania z działu 915, rozdziału
6050, zadanie IRK-000-2022-0007 z nazwy „Osiedle Grzybowe rzeczywisty wyświetlacz
prędkości na ulicy Sosnowej i Muchomorowej” na nową nazwę „Osiedle Grzybowe –
wprowadzenie zmian w zakresie organizacji ruchu celem poprawy czytelności oznakowania
drogowego skrzyżowań równorzędnych zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa
transportu na osiedlu w ramach uspokojenia ruchu kołowego na drogach lokalnych”.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera skomentował wynik ostatniego głosowania.
Poinformował, że rozumie zamysł wniosku ale wyraził przy tym swoje wątpliwości
co do zasady w sensie formalnym i kompetencyjnym. Wójt wyraził negatywną opinię
w sprawie możliwości wykonywania w ten sposób realizowanych wniosków. Wskazał, że po
konsultacjach z mieszkańcami Rada zmieniła nazwę zadania bez konsultacji z organem
wykonawczym. Wójt poinformował, że zmiana nazwy nie oznacza, że można od razu coś
zrobić czy przystąpić do prac. Konsekwencje tego rodzaju decyzji mogą być bardzo duże lub
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żadne. Zmiana ta wymaga gruntownej zmiany organizacji ruchu na terenie osiedla. Wójt
przypomniał, że obiecał mieszkańcom Osiedla Grzybowego, że przez okres 24 miesięcy będą
odpoczywać od remontów, a Rada w ten sposób dąży do tych działań. Wójt poinformował,
że to zadanie w jego ocenie nie może być realizowane.
Radny J. Dudkiewicz odnosząc się do wypowiedzi Wójta zwrócił uwagę na treść przyjętego
zapisu, która nie przesądza o konkretnym rozwiązaniu. Radny wskazał, że problem na Osiedlu
Grzybowym polega na tym, że wprowadzono tak zwane uspokojenie ruchu realizowane
w różnych formułach. Radny wskazał, że mieszkańcy zgłaszają problemy, że obecna
organizacja ruchu doprowadziła do niebezpiecznych sytuacji. Skrzyżowania równorzędne przy
takim systemie oznakowania nie działają. Radny przypomniał, że 2,5 roku temu na spotkaniu
większość mieszkańców podjęła decyzję o wykonaniu sygnalizacji świetlanej, a nie
wyświetlaczy prędkości. Podkreślił, że dwukrotnie na spotkaniach były składane deklaracje,
że zostanie przeprowadzona jakaś forma konsultacji, a przynajmniej analiza. Radny wskazał,
że w piśmie z grudnia do zarządu osiedla wskazano, że przeprowadzone zostaną w I kwartale
br. analizy ewaluacji wprowadzenia linii autobusowej na Osiedlu Grzybowym oraz analizę
stanu bezpieczeństwa ruchu kołowego. Radny dodał, że analizę stanu bezpieczeństwa zarząd
miał otrzymać po raz pierwszy 2 lata temu. Radny poinformował, że częściowo
przeprowadzono analizy ale wspólnie doszli do wniosku, by w okresie pandemii nie robić
analizy z uwagi na mniejszy ruch co mieszkańcy rozumieli ale teraz jej oczekują, gdyż ma ona
skorygować organizację ruchu, który jest w wielu miejscach na osiedlu niebezpieczny. Radny
J. Dudkiewicz poinformował, że proponowany zapis prosi o to, by wspólnymi silami
z Referatem Komunalnym wypracować inną formułę konsultacji z mieszkańcami
i zabezpieczenia ruchu na skrzyżowaniach równorzędnych.
Radna I. Koźlicka w uzupełnieniu wypowiedzi Radnego J. Dudkiewicza podkreśliła,
że intencją jest przede wszystkim zatrzymanie realizacji zadania polegającego na montażu
sygnalizatorów prędkości, których nie chcą mieszkańcy rozumiejąc niską skuteczność tego
rozwiązania. Poinformowała, że radni z terenu Osiedla Grzybowego chcą przychylić się do
głosu większości mieszkańców i zaproponować takie rozwiązanie i przeprowadzić jego
realizacje, które skutecznie wpłynie na uspokojenie ruchu, zwłaszcza na ulicy Muchomorowej
i Sosnowej. Nade wszystko chcieli przystopować realizację sygnalizatorów prędkość. Radna
stwierdziła, że co do dalszych działań trzeba będzie podejmować decyzje nie odkładając tego
na kolejne lata. Radna dodała, że decyzja o zamontowaniu sygnalizacji świetlnej na osiedlu
zapadła głosami zdecydowanej większości mieszkańców już prawie 3 lata temu.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odnosząc się do wypowiedzi Radnej I. Koźlickiej
wskazał, że z dużym zadowoleniem odebrał stanowisko przedstawione przez Radną, ponieważ
idzie one w sukurs jego poprzednich stanowisk i wypowiedzi w tej spawie. Wójt wskazał,
że sytuacja jest dzięki temu zdecydowania jaśniejsza. Dodał, że nie upierają się przy
sygnalizatorach wskazujących prędkość, nie muszą ich montować i rozumie, że z drugiej strony
Radni chcą utrzymać środki, by je wykorzystać w tym samym obszarze i spożytkować dla
wszystkich mieszkańców osiedla. Wójt wyraził opinię, że ogólną odpowiedzią dla Radnych,
szczególnie dla Radnego J. Dudkiewicza przy wielkim uznaniu za działalność w zakresie
tworzenia komunikacji z mieszkańcami jest to, że wystarczy pamiętać, że zarządcą drogi
gminnej jest wójt, a nie zebranie mieszkańców czy grupy konsultacyjne. Wójt wskazał,
że bierze pełną odpowiedzialność za to co powiedział i za to co zrobi na drogach jako zarządca.
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Wójt stwierdził, że dwukrotnie oficjalnie wypowiadał się, że w przeciągu najbliższych 2 lat nie
przewiduje realizacji sygnalizacji świetlnej i swoje zdanie podtrzymuje, że pełna sygnalizacja
świetlna na Osiedlu Grzybowym nie powstanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
z wszystkimi podjętymi zmianami.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 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 – 1: Ankiewicz A.,
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIII/477/2022.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suchy Las na lata 2022-2035 (01:36:00*)
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska poinformowała, że zmiana w WPF wynika
z prac porządkowych i dostosowania kwot dla przedsięwzięć bieżących i majątkowych
do wielkości, które ostatecznie znalazły się w budżecie Gminy na rok 2022. Skarbnik Gminy
omówiła zmiany w WPF dot. wydatków bieżących:
1. Dowóz uczniów do szkół oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – zmiana limitu
wydatków wynika ze zmiany zawartych umów. Zmniejszenie do poziomu wydatków
w uchwale budżetowej,
2. Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących
do Gminy – zadanie zostanie usunięte z uwagi na dostosowanie się przez referaty urzędu
gminy oraz jednostki do wytycznych i podpisują umowy jednoroczne mieszczące się
w każdym z lat budżetowych. Zatem nie ma konieczności ujmowania wydatków
w przedsięwzięciach wieloletnich,
3. Ubezpieczenie mienia,
4. Usługi pocztowe – zmniejszenie do wydatków wynikających z zawartej umowy,
5. Realizacja programu „czyste powietrze” – dokonanie poprawek pisarskich. W roku 2021
limit został zwiększony o kwotę 5.000,00 zł i przy zaczytywaniu WPF nie zaciągnięto
zmiany.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w WPF dot. wydatków majątkowych:
1. Suchy Las – Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej,
Ogrodniczej i Zgodnej – zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł do kwoty, która znajduje się
w budżecie na rok 2022 tj. 181.900,00 zł,
2. Modernizacja boiska szkolnego w Chludowie – zmniejszenie o kwotę 166.000,00 zł
do kwoty, która znajduje się w budżecie na rok 2022 tj. 200.000,00 zł,
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3. Chludowo – budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej – zwiększenie do kwoty, która
znajduje się w budżecie na rok 2022 tj. 636.000,00 zł,
4. Suchy Las – przebudowa ul. Zachodniej – zadanie jest jednoroczne zatem zostaje usunięte
z WPF,
5. Zielątkowo – projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Golęczewem –
Skarbnik wskazała, że dwie sesje temu omyłkowo zwiększono limit o 2.000,00 zł w roku
2023, który powinien obejmować rok 2022,
6. Biedrusko – budowa ronda ul. Jesionowa – pozycję przegłosowano na sesji budżetowej
natomiast przez błąd pisarski nie została zaczytana do WPF,
7. Suchy Las – budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza
i Jaśminowej – Zgodnie z prośbą na posiedzeniu Komisji Budżetu Skarbnik zweryfikowała
zadanie. Wskazała, że zadanie należy wykreślić, ponieważ jest to zadanie jednoroczne, a nie
wieloletnie. Zadanie pozostaje w budżecie na rok 2022 w kwocie 61.600,00 zł i dotyczy
jednorocznego wydatku.
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 odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 Komisja pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła 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.
Za – 14: Ankiewicz A., 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 XLIII/478/2022.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części
działki gruntu nr 584/9 w obrębie Suchy Las (01:41:58*)
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.
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Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J.
Pągowska poinformowała, że Komisja jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 584/9 w obrębie Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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 XLIII/479/2022.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Suchy Las (01:43:00*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz przekazała głos
Wiceprzewodniczącemu Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych R. Rozwadowskiemu w celu przedstawienie opinii Komisji na temat projektu
uchwały.
Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych Radny R. Rozwadowski poinformował, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Wskazał, że członkowie Komisji procedowali projekt
regulaminu w dniu 10 grudnia 2021 r. na posiedzeniu oraz 20 grudnia 2021 r. na sesji Rady
Gminy. Wiceprzewodniczący Komisji wskazał, że brzmienie jest identyczne jak w poprzednim
projekcie.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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 XLIII/480/22.
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Ad. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/178/19 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
ich pobierania (01:44:37*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz przekazała głos Przewodniczącej
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radziędzie w celu przedstawienie
opinii Komisji na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Radna J. Radzięda
poinformowała, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały po
wyjaśnieniach Dyrektor OPS S. Malendowskiej.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/178/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28
listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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 XLIII/481/22.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa
Jelonek (01:46:13*)
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz
zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
i rady sołeckiej sołectwa Jelonek.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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 XLIII/482/22.
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki (01:47:06*)
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 jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
podjęcia uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 14: Ankiewicz A., 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 XLIII/483/22.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Suchy Las
(01:48:32*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz przekazała głos Przewodniczącemu
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radnemu K. Łączkowskiemu w celu przedstawienia opinii
Komisji na temat projektu uchwały. Projekt uchwały dotyczy skargi Państwa AS z dnia 29
listopada 2021 r. na działanie Wójta Gminy Suchy Las.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny K. Łączkowski poinformował,
że Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną. Dodał, że w uzasadnieniu skargi
skarżący wskazał, na brak dostępu do informacji publicznej w danym dniu. Przewodniczący
poinformował, że w ocenie Komisji wydaje się, że brak możliwości w danym dniu czy danym
czasie dostępu do informacji nie jest uniemożliwieniem skarżącemu czy każdemu obywatelowi
możliwości zapoznania się.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Suchy Las.
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., Przybylski M., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
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Wstrzymujących się – 1: Radzięda J.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIII/484/22.
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Suchy Las
(01:51:10*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz przekazała głos Przewodniczącemu
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radnemu K. Łączkowskiemu w celu przedstawienia opinii
Komisji na temat projektu uchwały. Projekt uchwały dotyczy skargi Stowarzyszenia Rolników
Indywidualnych i Producentów Żywności Razem na działanie Wójta Gminy Suchy Las.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny K. Łączkowski poinformował,
że Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną. Dodał, że członkowie komisji
rozpatrywali skargę stowarzyszenia tylko w kwestii skargi na Wójta Gminy. Przewodniczący
Komisji wskazał, że podobnie jak w przypadku wcześniej omawianej skargi skarżący wskazali
na brak możliwości dostępu do informacji w ich rozumieniu. Poinformował,
że najprawdopodobniej skarżący nie dokładnie zrozumieli czego dotyczyła uchwała, gdyż nie
była to uchwała o miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego i nie ograniczono im
prawa wnoszenia wniosków zmieniających. Przewodniczący powtórzył po raz kolejny, że brak
w danym dniu możliwości dostępu do informacji nie powoduje, że nie ma innych możliwości
zapoznania się.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła głosowanie w sprawie
podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Suchy Las.
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., Przybylski M., Rozwadowski R., Prycińska W., Słowiński G.,
Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1: Radzięda J.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIII/485/22.
Ad. 16. Informacje Wójta Gminy (01:53:09*)
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował zebranych, że został ogłoszony przetarg
na projekty drogowe prowadzone w ramach inwestorstwa zastępczego przez Spółkę LARG. Na
dzień 4 marca br. zaplanowano otwarcie ofert i rozstrzygnięcie dużego przetargu na kilka
zakresów dokumentacyjnych, które są wynikiem porozumienia między powiatem poznańskim
oraz Miastem Poznań, w którym Gmina Suchy Las jest liderem i jako lider wywiązując się
z zapisów porozumienia ogłosiła przetarg.
Wójt Gminy Suchy Las kontynuując wypowiedź wskazał, że od kilku lat toczy się dyskusja
zapewnienia administracji lokalnej oraz władzom Gminy Suchy Las nowej siedziby, która
w ostatnim okresie została rozstrzygnięta czy rozbudowywać istniejący urząd czy budować
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nowy. Wójt poinformował, że wybrany został wariant budowy nowego urzędu. Wskazał,
że kilka dni temu Spółka LARG jako inwestor zastępczy ogłosiła przetarg na wykonanie
dokumentacji budowy siedziby.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odczytał argumenty decydujące o wyborze wariantu
budowy nowej siedziby urzędu Gminy Suchy Las, które stanowią załącznik nr 1
do protokołu.
Wójt podkreślił, że 18 lutego br. w oparciu o zapisy w budżecie gminy został ogłoszony
przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku urzędu gminy
z dodatkowymi funkcjami, które Radni widzieli na prezentacji prezentowanej kilka miesięcy
temu w sali sesyjnej.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał na spotkaniu Komisji, że przedstawi kilka
informacji dotyczących budowy infrastruktury na terenie aktywizacji gospodarczej
w Złotkowie rejon pomiędzy ulicą Pawłowicką, torami kolejowymi, Sobocką, Obornicką
z przebudową odcinka byłej drogi krajowej. Stanowisko Wójta w sprawie opinii, która na
wniosek Rady miała zostać zlecona równolegle z ostatnią fazą oczekiwania na decyzję ZRID
i pozwolenia na budowę jest Radnym znane i jest negatywne. Wójt wskazał, że czeka na
zakończenie tej fazy, by mieć czarno na białym, że można rozpocząć procedurę przetargową
i wykonawczą. Podkreślił, że posiada opinię policji, która w części zaopiniowała krytycznie
w części pozytywnie zamierzenie. Wójt kierując wypowiedź do Radnych wskazał, że chce
zapoznać zebranych z uzgodnieniami, opiniami, etapami w tworzeniu dokumentacji,
w dochodzeniu do miejsca, w którym się znajdują by mieć świadomość, że jest to szereg działań
architektów, urzędników na wielu szczeblach, który ostatecznie doprowadzi do wydania
decyzji i możliwości rozpoczęcia inwestycji.
Wójt Gminy Suchy Las przedstawił proces powyższej inwestycji:
1. Zlecenie na wykonanie prac projektowych zostało zawarte w umowie z dnia 29 listopada
2018 r. – prace realizuje firma NB Projekt Krzysztof Szczepaniak z Mosiny. Koszt prac
projektowych 340.218,00 zł. Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej,
infrastruktury drogowej oraz technicznej ulic na terenie strefy AG poprzez budowę nowego
skrzyżowania uwzględniające odrębne włączenie ruchu zabudowy mieszkaniowej –
włączenie drogą serwisową od ulicy Lipowej. Dodatkowo zaprojektowano drogi, ścieżki,
ścieżkę rowerową, miejsca postojowe, umocnienie pobocza, drogę dla ruchu ciężkiego,
odwodnienie, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, kanały
technologiczne, oświetlenie drogowe. Łącznie zaprojektowano około 2 km dróg wraz
z pełną infrastrukturą techniczną.
2. Na etapie prac projektowych wykonawca uzyskał wszystkie wymagane warunki, opinie,
uzgodnienia i decyzje w tym: warunki techniczne, opinie i uzgodnienia gestorów sieci,
INEA, WSS, GCI, PSG, Aquanet, ENEA, Orange, Netia. Protokół z narady koordynacyjnej
ZUT z września 2020 r. Została zatwierdzona stała organizacja ruchu w czerwcu 2020 r.
przez Starostę Powiatowego – opinia Starosty o geometrii drogi w projekcie budowlanym
w czerwcu 2019 r. poprzedzona kilkudziesięcioma uwagami, które zostały przekazane
projektantowi i zobowiązano go do naniesienia poprawek i lub wynegocjowania
w starostwie odpowiednich korekt. Kontr opinia konserwatora zabytków. Opinia gminy do
projektu budowlanego branży drogowej w grudniu 2019 r. Decyzja Wójta Gminy
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o środowiskowych uwarunkowaniach wydana w marcu 2020 r., która była poprzedzona
całym postępowaniem środowiskowym prowadzonym przez biuro projektowe. Opinie
i uzgodnienia wymagane dodatkowo zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym opinia Zarządu
Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Powiatu Poznańskiego, Wójta Gminy, Zarządu
Gospodarki Wodnej Wody Polskie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Ponadto
wykonano analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi w tym Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Projekty podziału nieruchomości, na które Wójt
zwrócił uwagę, ponieważ decyzją ZRID są wykonywane podziały geodezyjne, po których
następuje proces wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
3. W dniu 25 sierpnia 2021 r. biuro projektowe złożyło wniosek do Starosty Poznańskiego
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa
infrastruktury na terenie aktywizacji gospodarczej w Złotkowie”.
4. W dniu 1 grudnia 2021 r. zostało wszczęte przez Starostę postępowanie w sprawie wydania
decyzji ZRID, które to postępowanie jest w toku. Wójt wskazał, że codziennie kieruje
zapytanie do Referatu Budowlano Inwestycyjnego z prośbą o informacje ws. decyzji ZRID.
Wójt podkreślił, że przekaże Radnym informacje jeżeli wpłynie do urzędu informacja,
że decyzja została wydana bądź nie wydana.
5. Wójt Gminy wskazał, że wszystkim zależałoby na tym by nie podjąć działań, które
spowodowałyby, że wewnętrzne działania gminy będą na miarę działań Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego na przykład wstrzymujące czy korygujące w znaczący
sposób te inwestycje, uniemożliwiające realizację tej inwestycji.
Wójt odnosząc się do zebranych wskazał, że zauważyli zapewne, że nie podał ważnej
informacji, faktu dotyczącego wpisania na realizację tej inwestycji w programie Polski Ład
kwoty ponad 9.000.000,00 zł. Wójt podkreślił, że nie czują się ostatecznie z tym związani ale
niewykorzystanie tych środków na tak ważną inwestycję byłoby błędem.
Odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował
o poniższych przedsięwzięciach:
- Suchy Las – przebudowa sali gimnastycznej SP1 – została wykonana wstępna koncepcja.
Opracowano inwentaryzację budynku. Ekspertyza przeciwpożarowa jest w toku. Do końca
marca zakończą się prace związane z doszczegółowieniem i uzupełnieniem koncepcji na bazie
powyższych dokumentów.
- Chludowo – budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej – wykonawca robót firma
Rokan z Chodzieży. Termin wykonania zgodnie z umową – grudzień 2021 r. Został podpisany
aneks. Kontrolowane są prace związane z uruchomieniem i rozruchem przepompowni.
- Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej – etap IV Golęczewo Północ – wykonawca KAJA
– termin zakończenia prac – czerwiec 2022. Trwają prace związane z budową kanalizacji
sanitarnej i wymianą wodociągów azbestowych.
- Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej etap II, ulice Słoneczna, Wspólna,
Wyrzykowskiej, Morwowa.– wykonawca robót firma Rokan z Chodzieży. Termin wykonania
prac – maj 2022. Zakończono prace budowy sieci. Trwają prace związane z uruchomieniem
i przeprowadzeniem rozruchu przepompowni.
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- Złotniki – Wieś – budowa świetlicy wiejskiej – system zaprojektuj wybuduj – wykonawca
Grimbud. Termin wykonania prac – grudzień 2022. Wykonawca uzyskał pozwolenie
na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się na marzec 2022.
- Jelonek – budowa ulicy Św. Michała – do końca kwietnia 2022 zostaną ukończone prace
związane z ułożeniem kostki. Zostaną wykonane prace wykończeniowe.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera przekazał informacje o zaplanowanych przetargach:
- Suchy Las – przebudowa ulicy Zachodniej
- Przebudowa ulicy Polnej w Golęczewie – postanowili nie wykonywać drogi tylko i wyłącznie
z płyt, a wykonać ją poza postępowaniem ZRID na odpowiednim poziomie z wykorzystaniem
technologii drenażu francuskiego – środek ulicy, która wykładana jest z kostki przepuszczalnej
dodatkowo jest przy zastosowaniu odpowiedniej podbudowy centralnie wyposażony w gruby
dren owinięty specjalną geowłókniną. Pozwala to na uzyskanie lepszego efektu zbierania wody
deszczowej z ulicy. Dotychczasowa podbudowa zostanie wywieziona. Realizacja będzie
dotyczyła ulic Polnej i Modrakowej aż do rowu – ulica Polna zostanie skanalizowana drenażem
z odprowadzeniem wody do rowu.
- Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie – na kolejnym spotkaniu
szczegółowo zostanie przedstawiony zakres. Wójt wskazał, że uzyskali z funduszu realizacji
dróg lokalnych dodatkowy 1.000.000,00 zł na ten rejon co pozwoli odpowiednio zwiększyć
zakres. Wójt wskazał, że jest to dobra informacja dla przedsiębiorców działających w tym
rejonie Perłowa – Sucholeska, Szafirowa, która zostanie wyciągnięta równolegle do ulicy
Obornickiej.
Ponadto, Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera 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 – w przetargu
złożono 2 oferty. Wójt wskazał, że na sesji nadzwyczajnej w dniu 11 lutego br. Rada Gminy
przywróciła środki na umowę ze Spółką GCI co pozwala na podpisanie umowy z wybranym
wykonawcą nr 2 za kwotę 1.449.659,41 zł. Następnie będzie można przystąpić do podpisania
stosownych umów na transmisję i konserwacji, świadczenie usług.
- Suchy Las – budowa ulicy Modrakowej – podpisano umowę z wykonawcą firmą PUH BUDBRUK Ryszard Mielcarek z Czempinia na kwotę 440.948,85 zł. Tryb zaprojektuj wybuduj.
- Budowa ulicy Świerkowej w Zielątkowie – podpisano umowę z wykonawcą firmą KOSTBUD PIOTR DRUCHLIŃSKI na kwotę 1.044.504,32 zł.
- Doposażenie szkół w gminie Suchy Las w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” –
część I – wpłynęła 1 oferta na kwotę 162.569,28 zł dla etapu I, w którym beneficjentami
są wszystkie szkoły z terenu gminy.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera zabrał głos w celu uzupełnienia przyjętego
stanowiska w formie oświadczenia przez Radę Gminy Suchy Las. Wójt poinformował
Radnych o sytuacji jaka tylko w ciągu jednego dnia pojawiła się na terenie Gminy Suchy Las,
a dokładnie w kontaktach Wójta z przedsiębiorcami, którzy zatrudniają pracowników
z Ukrainy. Wójt wskazał, że ponad 1000 osób z Ukrainy pracuje na terenie gminy z czego część
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z nich mieszka na terenie gminy, a część z nich wyraża chęć i determinację ściągnięcia swoich
rodzin do Gminy Suchy Las. Dodał, że dzisiaj Ci pracownicy mieszkają w pokojach bądź
małych mieszkaniach. W trosce o najbliższych wyrażają chęć ściągnięcia rodzin do gminy
uznając to miejsce za bezpieczne, bo nadal chcą pracować w Suchym Lesie ale mieć rodzinę
na miejscu. Odnosząc się do wypowiedzi Pana Viktora Purdyka wskazał, że będzie to dotyczyło
ściągania dzieci, kobiet i osób starszych, bo prawdopodobnie mężczyźni zostaną na terenie
Ukrainy. Wójt poinformował, że zgodnie z ostatnimi zapisami oświadczenia Gmina Suchy Las
gwarantuje, zaprasza i daje 100% pewność, że na terenie gminy znajdą pomoc. Wójt
poinformował, że w kontaktach z przedsiębiorcami uzgodnili, że Gmina Suchy Las przygotuje
program dopłat do dopłat, ponieważ jeśli te rodziny dotrą do gminy to nie pomieszczą się oni
w tych małych pokojach, gdzie dzisiaj mieszka po kilka osób, będą szukali miejsca na krótki,
średnioterminowy bądź długoterminowy pobyt. Wójt wskazał, że dotyczy to również miejsc
w szkołach oraz opieki organizacyjnej i administracyjnej na co gmina musi być przygotowana.
Wójt wskazał, że przygotują wspólnie z przedsiębiorcami, którzy zgłosili się do gminy program
dopłat do dopłat tak jak kiedyś funkcjonował w gminie program dopłat do mieszkań socjalnych
tak również przygotowany będzie specjalny program dopłat oparty na budżecie Gminy Suchy
Las. Wójt podkreślił, że nie będzie to zbiórka ani spontaniczna akcja, których na pewno
w gminie będzie się wiele odbywało. Wójt Gminy Suchy Las stwierdził, że będzie to program
dopłat do mieszkań, w których będą mieszkały rodziny pracowników ukraińskich z terenu
gminy. Wstępnie uznali, że będzie to kwota między 400-500 zł dopłaty do wynajmowanego
mieszkania dla pracowników firm z terenu Gminy Suchy Las mieszkających na terenie gminy.
Wójt wyraził nadzieję, że Rada poprze projekt. Dodał, że będą poszukiwać źródeł finansowania
w najróżniejszy sposób z uwagi na nadzwyczajną sytuację. Wójt zadeklarował, że wystąpi
z autorskim projektem obniżenia wynagrodzenia Wójta Gminy o minimum 5% w stosunku do
dzisiaj przyjętej kwoty co da w tym przypadku możliwość dopłaty do dwóch lokali
mieszkalnych. Wójt wyraził nadzieję, że Rada Gminy znajdzie sposoby, wewnętrzną kreację
w ramach klubów, indywidualnych rozmów bądź spotkań na to aby wskazać możliwe źródła
finansowania programu, nawet gdyby mieli w niektórych obszarach wydatkowania z budżetu
środków oszczędzić to wierzy, że 120.000,00 zł – 150.000,00 zł w budżecie znajdą by taki
program uchwalić i przyjąć. Wójt zaprosił Radnych do prac nad programem, gdyż im wcześniej
rozpoczną tym lepiej.

• Informacje Przewodniczącej Rady Gminy (02:24:14*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała o wpływie do Biura
Rady następującej korespondencji:
- Ponowna skarga na działanie Wójta Gminy Państwa z ulicy Polnej w Suchym Lesie,
- Pismo Radnych z Osiedla Grzybowego dotyczące zadania budżetowego dot. wprowadzenia
zmian w organizacji ruchu na osiedlu – zmiany wprowadzono na obecnej sesji do budżetu,
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- Postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, który postanawia przedstawić
pozytywną opinię o projekcie regulaminu dostarczania wody – zmiany wprowadzono
na obecnej sesji,
- Pismo Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy odnośnie podjęcia decyzji
o kontynuacji współpracy z Radną Joanną Radziędą jako opiekunem Młodzieżowej Rady
Gminy,
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała, że z dniem 5 marca
2022 r. rezygnuje z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las. W związku
z krytycznymi wydarzeniami na świecie Przewodnicząca Rady nie przywołała powodów
podjętej decyzji. Wskazała wyłącznie na różnicę zdań i spojrzenia na ogólną współpracę
w Radzie.
• Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski (02:26:12*)
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 (02:26:58*)
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J.
Pągowska poinformowała, że Komisja w tym miesiącu spotkała się 2 razy. Na pierwszym
posiedzeniu zajmowała się kwestią monitoringu gminnego i przetargu, który jeszcze wtedy nie
był rozstrzygnięty przed nadzwyczajną sesją Rady Gminy. Na drugim posiedzeniu Komisja
opiniowała projekty uchwał na obecną sesję.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny T. Sztolcman wskazał, że Komisja obradowała
w minionym okresie jeden raz. Poddała analizie dokumenty finansowe otrzymane od Straży
Gminnej dot. wydatków za lata 2019-2021.
Przewodniczący Skarg, Wniosków i Petycji Radny K. Łączkowski poinformował,
że Komisja obradowała jeden raz i rozpatrywała skargi na działalność Wójta, podjęte
uchwałami na obecnej sesji.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Radna J.
Radzięda poinformowała, że Komisja obradowała w lutym raz i skupiła się na pracach nad
ogólnogminnym systemem równania szans dla uczniów szkół z terenu gminy. Komisja
rozpoczęła analizę wydatków na przedszkola w Gminie Suchy Las. Ponadto Komisja
zaopiniowała projekty uchwał na sesję i częściowo autopoprawkę do budżetu Wójta Gminy.
Przewodnicząca Komisji powiadomiła zebranych, że w dniu 23 lutego br. miała kontakt
z kuratorium w Poznaniu, z którego w najbliższych dniach powinno wpłynąć do urzędu pismo
z odpowiedzią na wniosek Komisji o kontrolę merytoryczną w Zespole Szkół w Chludowie.
Radna wskazała, że kurator w piśmie wyjaśni dokładnie jakie ma możliwości. Dodała,
28

że kuratorium jest otwarte na kontakt ze strony radnych i mieszkańców w kwestii uwag
co do placówki szkolnej w Chludowie.
Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych Radny R. Rozwadowski poinformował, że Komisja obradowała w lutym raz
w dniu 21 lutego br. i zajmowała się przyjmowaniem protokołów z poprzednich posiedzeń oraz
opiniowaniem projektów uchwał na sesje.
Ad. 17. Interpelacje i zapytania Radnych (02:30:01*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała, że dostarczono
odpowiedź na interpelację Radnej I. Koźlickiej. Przewodnicząca spytała Radną czy życzy sobie
odczytania odpowiedzi.
Radna I. Koźlicka wskazała, że nie ma takiej potrzeby.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała o zapytaniu
złożonym przez Radnego K. Łączkowskiego dotyczącym budowy infrastruktury w Biedrusku
ulica 7 Pułku Strzelców Konnych do ulicy Leśnej – kanalizacja sanitarna i deszczowa
w Biedrusku, z prośbą o przekazanie wszelkich możliwych informacji.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała o kolejnym
zapytaniu złożonym przez Radnego K. Łączkowskiego w związku z kolejnym pismem Państwa
z ulicy Polnej w Suchym Lesie z prośbą o przekazanie wszelkich możliwych informacji
dotyczących wniosków Gminy Suchy Las do Starostwa Powiatowego w Poznaniu celem
uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla terenu ul. Mokrej i Polnej
w Suchym Lesie.
Ad. 18. Wolne głosy i wnioski (02:31:26*)
Radny M. Przybylski zabrał głos w odniesieniu do wypowiedzi Wójta Gminy Suchy Las
dotyczącej budowy skrzyżowania w Złotkowie. Radny spytał czy może otrzymać kopię
omawianych przez Wójta opinii. Radny dodał, że Komisja podjęła kroki by uzyskać opinię
jednej z mieszkanek Złotkowa. Radny wyraził opinię, że mimo zapewnień o środkach
z Nowego Ładu w określonej rzeczywistości trudno uwierzyć, że te pieniądze do samorządów
w ogóle spłyną, choć może się mylić. Radny poruszył kwestię przetargu z dnia 18 lutego br.
dot. budowy nowego budynku urzędu gminy. Radny wskazał, że rok temu Wójt przedstawił
koncepcję rozbudowy urzędu. Radny spytał czy o tych kwestiach, o których Wójt dzisiaj
powiedział nie wiedział wtedy, gdy powierzał opracowanie koncepcji. Ponadto Radny wyraził
opinię, że Wójt w trybie zarządzenia powierzył firmie LARG rozbudowę urzędu. Radny spytał
czy w związku z powyższym powstało nowe zarządzenie w tym względzie czy Prezes spółki
doszedł do wniosku, że nie będzie rozbudowywał urzędu a będzie budował nowy budynek.
Radny wskazał, że zadał to pytanie ponieważ jednym z argumentów powierzenia zadania
rozbudowy urzędu spółce LARG była kwestia potencjalnych komplikacji, które mogłyby się
pojawić przy tej budowie z uwagi na budowę w miejscu, w którym pracują ludzie i to było
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pewnym utrudnieniem. Radny stwierdził, że teraz nie wie jak będzie to wykonywane ale
przypuszcza, że skoro będzie budowany nowy budynek ten stary będzie normalnie pracował,
zatem nie ma elementu skomplikowania inwestycji.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera zapewnił, że prezentacja wspominana przez Radnego M.
Przybylskiego prezentowana radzie w roku ubiegłym dotyczyła budowy nowego urzędu.
Koncepcja przygotowana przez firmę Ubrantech od początku była koncepcją na budowę
nowego obiektu i nic się nie zmieniło w tej kwestio. Wójt wskazał, że Spółce LARG
powierzono analogicznie sprawę budowy nowego urzędu, a nie rozbudowy starego. Dodał,
że warto sprawdzić ale w 100% jest przekonany, że wszystkie zapisy i te dotyczące powierzenia
i przedstawiona prezentacja oraz przetarg ogłoszony w dniu 18 lutego br. dotyczą budowy
nowego urzędu. Wójt wskazał, że na chwilę obecną nie chciałby opisywać szczegółowo jak
będzie wyglądała logistyka urzędnicza. Wskazał, że jest to również zaplanowane zarówno
etapowanie, przeniesienie, zburzenie, dobudowanie czy rozbudowanie. Wszystkie elementy
będą ujęte w jednym postępowaniu przetargowym i za organizację tych etapów włącznie
z zabezpieczeniem placu budowy będzie odpowiadał generalny wykonawca. Wójt podkreślił,
że generalny wykonawca będzie budował wszystkie etapy, a pomiędzy pierwszym a drugim
etapem będzie miał czas na zburzenie części czy całości starego budynku.
Radna J. Pągowska spytała na jakim etapie jest projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla ZZO.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował, że projekt jest w ostatnim etapie
opracowania, opracowywany jest projekt. Wskazał, że brakuje jeszcze jednej opinii. Wójt
poinformował, że projekt tego planu nie składa się tylko z wniosków, opinii i uzgodnień ale
także z pewnych faktów, które w specyficznym obszarze się dzieją i jest to przede wszystkim
zezwolenie zintegrowane z dwoma zmianami oraz decyzje o warunkach zabudowy
i pozwolenia, które musiały być wpisane w projekt planu miejscowego. Wójt wskazał, że nic
nadzwyczajnego się nie dzieje ale niestety procedury są wzajemnie zależne i dlatego tak długo
trwa procedura. Dodał, że niebawem projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu,
po którym spodziewa się uwag. Wójt stwierdził, że na dzień dzisiejszy czekają na jedną opinię,
od której uzależniona jest możliwość nieodwołania się od decyzji Urzędu Marszałkowskiego,
a tym samym wpisania tego w projekt planu miejscowego.
Radna J. Pągowska spytała na jakim etapie jest projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczącego rowu północnego w Biedrusku. Radna poinformowała, że Radni
mają wiedzę, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Radna spytała
czy Wójt zamierza wydać decyzje o warunkach zabudowy oraz spytała jaki ma stosunek do
złożonego wniosku.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera potwierdził, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy ale nie wszczął postępowania w tej sprawie, gdyż w momencie jego
wszczęcia uruchomiłby zegar, który na korzyść składającego wniosek zacząłby odmierzać czas,
a obliguje rade do przyspieszenia, by w przeciągu 9 miesięcy uchwalić plan. Wójt wskazał,
że w tym wypadku wszczęcie będzie możliwe gdy zostanie złożona ostateczna decyzja
środowiskowa, gdyż jest to warunek by wszcząć postępowanie, a następnie je zawiesić. Wójt
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formalnie odpowiadając potwierdził wpływ wniosku, wskazał, że nie wszczął postępowania,
gdyż nie wydano decyzji środowiskowej, a projekt planu miejscowego jest na przedostatnim
etapie, przygotowany do upublicznienia. Wójt poinformował, że pozostaje kwestia
ostatecznego uzgodnienia zapisu dotyczącego granicy terenu objętego planem z terenami
zamkniętymi. Wójt dodał, że niedawny teren boiska, strzelnicy, który przeznaczony był
w studium pod teren rekreacyjno sportowy został w całości przekazany do MON i Wojewódzki
Sztab Wojskowy wspólnie z Centrum Szkolenia wystąpił o wprowadzenie niekorzystnych dla
gminy i inwestora zapisów i scedował problem na porozumienie między WZI a gminą. Wójt
poinformował, że odbył w zeszył tygodniu spotkanie z WZI, na którym wypracowano
porozumienie, które zostało przekazane do WSZW. Wójt wskazał, że czekają na akceptację
zgodnie z ustaleniami i odesłanie porozumienia, by móc ostatecznie wpisać to w projekt planu
miejscowego i wyłożyć go do publicznego wglądu.
Radna J. Pągowska spytała Wójta Gminy czy planował jakiś czasookres na realizację zadania
dot. wykonania dokumentacji projektowej i otrzymania pozwolenia na budowę nowej siedziby
urzędu. Radna spytała czy w projekcie są brane pod uwagę nowe rozwiązania technologiczne
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii by móc w przyszłości określić i znacznie
obniżyć koszty eksploatacyjne w odniesieniu do obecnie panujących stawek za energię
elektryczną czy gaz. Spytała czy wszystkie te rzeczy zostały wzięte pod uwagę i rada gminy
może się spodziewać, że nowy dużo większy obiekt będzie wykonany w nowych technologiach
przez co będzie dużo tańszy w utrzymaniu.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że nie pamięta czy mówił, że obiekt będzie dużo
większy czy większy.
Radna J. Pągowska stwierdziła, że biorąc pod uwagę koncepcje będzie znacznie większy.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował, że powierzchnia użytkowa będzie
dwukrotnie większa do stanu obecnego. Wójt wskazał, że wszystko co jest nie tylko możliwe
ale prawnie wymagane zostanie w budynku zastosowane, by oszczędności były jak największe.
Wójt wskazał, że budynek będzie ogrzewany tradycyjnie gazem więc ma nadzieje, że sytuacja
się na tyle nie zmieni, by nie było niespodzianek. Jeżeli natomiast się zmieni to na etapie
projektowym być może znajdzie się czas na reakcję, przeciwnie jak w Biedrusko z realizacją
szkoły. Wójt poinformował, że wystąpili z pytaniem o termin realizacji zadania do spółki
LARG, która jest odpowiedzialna za przygotowanie wstępnych dokumentów i założeń do
przetargu chociażby w pierwszym etapie na dokumentację techniczną. Wójt uśrednił termin
i wskazał, że jest to okres około 4 lat.
Radna J. Pągowska spytała czy jest to powód dlaczego gmina szuka rozwiązań
niemieszczących się pracowników w urzędzie i próbuje podpisać umowę najmu nowego
miejsca na okres 4 lat.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odpowiedział, że dlatego wystąpili o precyzyjną
informację, żeby wiedzieć jak długo należy czekać na nowe pomieszczenia. Wskazał, że zgadza
się i jedno ma związek z drugim. Wójt podkreślił, że permanentne mają potrzeby na nowe
powierzchnie do pracy i nie jest to nic nadzwyczajnego.
Radna J. Pągowska spytała czy została ustalona decyzja co stanie się z policją przy okazji
budowy nowego urzędu.
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Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że poinformował Komendanta Wojewódzkiego,
Miejskiego oraz Starostę, który prowadzi program współfinansowania dla budowanych
komisariatów na terenie powiatu poznańskiego, że rozpoczynany jest etap projektowy,
a kolejnym etapem będzie rozpoczęcie budowy. Dodał, że etap projektowy jest już etapem
decydującym i nie ujmują w dokumentacji budynku komisariatu. Wójt wskazując najbardziej
ogólnie przekazał, że Gmina nie zgłasza się jako odpowiedzialna za komisariat w tej sprawie,
gdyż jest to zadanie Państwa.
Radna J. Pągowska spytała czy przy projektowaniu budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach
Wieś wzięto pod uwagę nowe technologie, w tym nie ogrzewanie gazem a pompę ciepła, panele
fotowoltaiczne, by obniżać koszty utrzymania budynków gminnych korzystając z możliwości
dofinansowania z różnych programów.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że zaprojektowano panele fotowoltaiczne ale
budynek będzie ogrzewany gazem.
Radna J. Pągowska spytała czy nie warto pochylić się nad tą kwestię by zmienić źródło
ogrzewania i aneksować umowę, ponieważ są to bardzo dobre i tanie rozwiązania w stosunku
do obecnych cen gazu.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera przypomniał zebranym, że decyzja zapadła kilka
miesięcy temu przy rozpoczęciu całego procesu projektowego, a wcześniej zlecenia
opracowania koncepcji, w której już wybrano źródło ogrzewania budynku, zasilania w ciepło.
Wójt dodał, że wydarzenia ostatnich miesięcy zapowiedziane a następnie wdrożone podwyżki
gazu z obecną sytuacją na giełdach skłaniają do takiego rozwiązania ale taka zmiana nie jest
zmianą kilkudniową, kilkutygodniową a jest istotną zmianą w dokumentacji projektowej.
Trzeba by głęboko zrewidować to co jest i uwzględnić ryzyko utraty środków z dotacji na
budowę świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wsi. Wójt wskazał, że nie chce składać żadnych
deklaracji.
Radna J. Pągowska zgodziła się z przedmówcą, że realizacja projektu budowy świetlicy
wiejskiej w Złotnikach Wsi jest już bardzo zaawansowana. Natomiast warto skupić się
na budynku nowego urzędu i spróbować wprowadzić tam nowe rozwiązania grzewcze.
Radna J. Radzięda poruszyła kwestię listownej wysyłki korespondencji do radnych,
przewodniczących osiedli i sołtysów. Stwierdziła, że nie ma w tym działaniu zachowanej logiki
i jakie są argumenty za wysyłką chociażby zaproszeń na uroczystości. Radna wskazała,
że sprawa dotyczy również wysyłki PITu. Dodała, że z każdego miejsca zatrudnienia otrzymuje
PIT drogą mailową w zaszyfrowanym pliku. Z uwagi na pieniądze publiczne Radna poprosiła
o rozważenie opcji przekazywania dokumentów do rady drogą mailową w tym materiałów na
sesję, zwłaszcza, że radni mają założone skrzynki służbowe.
Radna kontynuując wypowiedź wskazała, że w dniu 23 lutego br. odbyło się spotkanie
dotyczące dostosowania szkoły w Chudowie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.
Dodała, że będzie wdzięczna jeśli Wójt jeszcze raz przedstawi uzgodnienia ze spotkania,
by były one zaprotokołowane. Radna podkreśliła, że co miesiąc będzie wracać do tego tematu
by sprawa przypadkiem nie umknęła.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że kwestia wysyłki pism i zaproszeń zostanie
wyjaśniona przez Sekretarza Gminy. Odnośnie kwestii spotkania Wójt poinformował, że miał
okazje spotkać się z radnymi i rodzicami dziewczynki, która jest uczennicą szkoły
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w Chludowie. Wójt wskazał, że na spotkaniu poruszono znaną radzie sprawę. Wójt podkreślił,
że środki wpisane do budżetu na sesji są pierwszym jawnym efektem podjętych działań w tej
sprawie przez wójta i radę. Wójt wyraźnie zaznaczył, że dyrektor Antkowiak zajął się powyższą
sprawą już wcześniej i odbył rekonesans z udziałem projektanta. Dodał, że przygotowano
nawet wstępny kosztorys, który wspólnie z dyrektorem mieli okazje przeanalizować i wtedy
zapadła decyzja, że nie pójdą w tym kierunku. Wójt poinformował, że wynikało to z faktu iż
najłatwiejszym i najtańszym rozwiązaniem byłby montaż windy zewnętrznej ale na wysokości
czy w poziomie klas w dwóch kondygnacjach co spowodowałoby prawdopodobnie nie
uzyskanie pozytywnej opinii od straży pożarnej, ponieważ wyjście byłoby do klasy lekcyjnej.
Wójt wskazał, że oprócz negatywnej opinii szkoła straciłaby dwie klasy lekcyjne. Wójt
podkreślił, że był to wynik rozmowy, dyskusji z dyrektorem Antkowiakiem ale tak się złożyło,
że został ogłoszony z terminem do dnia 22 kwietnia br. nabór wniosków od samorządów na
likwidację barier w budynek użyteczności publicznej szczególnie dla osób
z niepełnosprawnościami. Wójt wskazał, że następnego dnia przed posiedzeniem komisji
podjął decyzję, by wystąpić do wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych o podanie na
użytek wniosku spraw, które należy ująć we wniosku. Dodał, że kwota, którą można uzyskać
przez złożenie aplikacji wynosi 250.000,00 zł. Wójt stwierdził, że nie wie jakie sprawy zostaną
złożone przez dyrektorów ale sprawa windy w szkole w Chludowie będzie jednym
z priorytetów. Dodał, że być może większość a nawet całość środków zostanie przekazana na
jej realizację. Wójt poinformował, że na dzień 4 marca br. wyznaczył termin dyrektorom na
składanie informacji, a do polowy marca chciałby przesłać całościowy wniosek o dotacje. Wójt
stwierdził, że kwota, która została wprowadzona do budżetu na obecnej sesji pozwala na
ogłoszenie przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowej ale nie wyklucza możliwości,
że na najbliższej sesji lub kolejnej jeśli spotka się ze specjalistą to zdecyduje się na wybranie
firmy, która realizuje takie inwestycje w trybie zaprojektuj wybuduj. Wójt stwierdził, że
dokonałby takiego wyboru ponieważ dwóch dostawców wind w kraju ma swoje akredytowane
przez producentów firmy budowlane, które realizują tego typu instalacje w oparciu
o standardową procedurę projektową wypróbowaną w Polsce. Wójt pokreślił, że formuła
zaprojektuj-wybuduj jego zdaniem znacznie skróciłaby czas na realizacje zadania, a do czasu
wykonania zamierzenia zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły klasa, do której chodzi
dziewczynka zostanie przeniesiona na parter.
Radna J. Radzięda stwierdziła, że należy uściślić dwie kwestie. Wskazała, że na spotkaniu
w dniu 23 lutego. rozmawiali o audytach dostępności, które mieli przeprowadzić dyrektorzy,
a teraz Wójt wskazuje, że nie będą to audyty a notatki dyrektorów. Radna wskazała, że jest to
zasadnicza różnica.
Radna dodała, że na spotkaniu pytała czy przetarg na opracowanie dokumentacji odbędzie się
dopiero po ogłoszeniu wyników w grantach. Radna dodała, że Wójt wypowiedział się na
spotkaniu, że nie jest to ze sobą powiązane i zaraz po podjęciu decyzji przez radę będzie się
starał o pozyskanie pozwolenia na budowę oraz o projekt windy, a na sesji w swojej
wypowiedzi wskazał, że wybrałby system zaprojektuj-wybuduj oraz, że z decyzją czekamy na
informację o rozstrzygnięciu naboru.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odnosząc się do przywołanej kwestii audytów wskazał
by zebrani przyjęli do wiadomości, że informacje, które mają przygotować dyrektorzy będą
preaudytem. Wójt podkreślił, że przygotowany zostanie preaudyt i audyt. Wójt podkreślił,
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że chce mieć informacje z jednostek co dodać do wniosku. Wójt stwierdził, że w ostateczności
może powiedzieć, że zmienił zdanie. Wójt poinformował, że w drugiej przywołanej kwestii
zmienił zdanie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak odnosząc się do wypowiedzi
Radnej J. Pągowskiej odnośnie planu miejscowego obejmującego swoim zasięgiem rów
północny w Biedrusku oraz odpowiedzi Wójta na temat decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji środowiskowej spytał czy jeżeli inwestor złoży kompletną dokumentację o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy wraz z opinią środowiskową i o ile nie zostanie uchwalony
miejscowy plan to czy jest szansa, że Wójt skorzysta ze swojego prawa i odroczy na okres
9 miesięcy wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odpowiedział, że w takim przypadku wykorzysta okres
9 miesięcy na to by nie wydawać decyzji o warunkach zabudowy. Wójt wskazał, że nie może
odpowiedzieć co stanie się dalej po okresie 9 miesięcy gdyż zależy to od kwestii procedury.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak kierując swoją wypowiedź
do Sekretarza Gminy Suchy Las M. Kołodziejczaka spytał czy jest szansa, że na sesję marcową
zostanie przygotowany jednolity tekst statutu. Ponadto spytał czy sołtysi i przewodniczący
zarządów osiedla mają w swojej dyspozycji informacje odnośnie środków pozostałych z zadań
lokalnych z roku 2021. Ponadto Wiceprzewodniczący Rady spytał czy występuje możliwość
na spotkanie w celu ujednolicenia zasad lub sposobu wydatkowania środków pozostałych
z zadań lokalnych z roku 2021.
Sekretarz Gminy Suchy Las M. Kołodziejczak odpowiedział, że jest szansa by na sesję
marcową przegotować projekt uchwały jeśli tylko sytuacja pozwoli i nie będzie
nadzwyczajnych okoliczności to taki projekt tekstu jednolitego statutu się pojawi. Odnośnie
zaproponowanego spotkania Sekretarz wskazał, że wstępnie rozmawiali z Wójtem
o organizacji spotkania w marcu i jeśli polepszy się sytuacja pandemiczna to takie spotkanie
z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedla zostanie zorganizowane. Sekretarz
podkreślił, że po spotkaniu będzie można pomyśleć nad tematem ujednolicenia zasad
wydatkowania środków z zadań lokalnych. Dodał, że najprawdopodobniej sprawa ta będzie
wymagała zmiany uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak spytał czy do chwili spotkania
czy ukazania się takiego dokumentu czy przewodniczący zarządów osiedla i sołtysi mogą
korzystać ze środków pozostałych z zadań lokalnych z roku 2021 czy mają czkać na wytyczne.
Sekretarz Gminy Suchy Las M. Kołodziejczak wyraził opinię, że przewodniczący zarządów
osiedla i sołtysi mogą korzystać ze środków chyba, że zostanie wprowadzona zmiana.
Natomiast w dniu sesji nie było takiej informacji, by takowa zmiana miała zostać
wprowadzona.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz dodała, że zgodnie z zasadami
musiałaby być podjęta uchwala mieszkańców.
Sekretarz Gminy Suchy Las M. Kołodziejczak zgodził się z przedmówczynią, gdyż jest to
zgodne z zasadami, które obecnie obowiązują. Sekretarz wskazał, że zapisy nie uwzględniają
dla środków pozostałych na zadaniach lokalnych z lat poprzednich opiniowania przez Wójta
ale żeby to zmienić wymagana jest zmiana uchwały.
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Przedstawiciel stowarzyszenia Lokalni w Gminie Suchy Las A. Ohirko wyraziła
zadowolenie, że przedmówcy poruszyli temat Biedruska, gdyż ona również w tej sprawie
chciałaby zabrać głos. Wyraziła nadzieję, że na tyle ile Wójt będzie mógł wstrzyma wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i nie zmieni w tej kwestii zdania. Przedstawicielka
Stowarzyszenia wskazała, że ponad rok temu została podjęta uchwała antysmogowa, przetarg
się odbył ale nie było ofert, które mieściłyby się w budżecie 100.000,00 zł. Pani A. Ohirko
poinformowała, że pisząc petycje wnioskowali by kwota ta nie była przeznaczona na wymianę
piecy i modernizację budynków, a została przeznaczona na pokrycie wkładu własnego dla
rodzin, które nie mogą sobie na to pozwolić. Stwierdziła, że rada powinna się nad tym pochylić.
Stwierdziła, że jeśli spółka LARG prowadzi program „czyste powietrze” to powinna być
pomocna w przygotowaniu wniosków by pozyskać środki zewnętrzne, bo jak widać 100.000,00
zł zabezpieczone przez radę nie starcza. Pani A. Ohirko złożyła wniosek do radnych celem
dopilnowania powstania planu, który określać będzie sposób przyznawana dotacja. Wskazała,
że plan jak i cały program antysmogowy miał zostać przygotowany przez kierownika referatu
ochrony środowiska około półtora roku temu. Stwierdziła, że plan również ułatwiłby pracę
radnym by pokazać ramy w jakich można się obracać, w jakich miejscach można
dofinansowywać i na co można dofinansowywać oraz jakie pieniądze w związku z tym
zabezpieczyć. Wskazała, że nie będzie formułować już wniosku pisemnie.
Sołtys Wsi Golęczewo K. Kachel kierując wypowiedź do Wójta Gminy wskazała,
że w Golęczewie niebawem zakończy się IV etap inwestycji kanalizacyjnych a ulice Ogrodowa
i Wiśniowa nie są objęte planem inwestycyjnym budowy kanalizacji. Sołtys spytała czy
mieszkańcy zostaną podłączeni do kanalizacji, czy zostaną objęci planem budowy. Ponadto
Sołtys poruszyła kwestię zalewania ulicy Malinowej w Golęczewie. Wskazała, że 3 lata temu
na tym odcinku położono betonowe płyty z czego mieszkańcy się bardzo cieszyli natomiast
z uwagi na nierówności terenu i występowanie górki po opadach na ulicy tworzy się jezioro.
Sołtys stwierdziła, że jest na tyle duże, że nie da się przejść przez pewien obszar drogi, a posesja
nr 26 jest notorycznie zalewana. Dodała, że we wrześniu 2021 r. miało zostać wykonane
odwodnienie ale okazało się, że z uwagi na inwestycję kanalizacyjną nic nie zrobiono. Sołtys
przywołując wypowiedź Wójta wskazała, że swego czasu Wójt informował, że ta część ulicy
Malinowej będzie miała wykonany projekt odwodnienia, by ta woda gdzieś spływała. Sołtys
poprosiła o odpowiedź czy sprawa ulicy Malinowej zostanie rozwiązana.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował, że w poniedziałek 28 lutego br. odbędzie
się walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Aquanet i w drugiej części zapewne będą
prowadzić rozmowy o nowym programie. Wójt wskazał, że pewne rzeczy do tego programu
złożyli. Wójt odnosząc się do wypowiedzi Sołtys Golęczewa wskazał, że inwestycje są poza
zakresem natomiast jest on uznawany za sukces w Aquanet jako przykład dobrej współpracy
akcjonariusza gminy ze służbami Aquanetu. Wójt wskazał, że Aquanet jest zadowolony
z powierzenia Gminie Suchy Las inwestorstwa gdyż w czasie zamrożenia działania spółki przez
sytuację covidową inwestycje mogły się realizować. Wójt wskazał, że cały czas chcą prowadzić
inwestycje w Golęczewie i Zielątkowie. Dodał, że w momencie gdy pojawiają się dodatkowe
środki to chcą je inwestować w Golęczewo i Zielątkowo. Wójt stwierdził, że trochę wiąże się
to z ulicą Malinową. Wójt poinformował, że w całym Golęczewie są cztery miejsca, o których
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rozmawiali w kwestii wykonania doraźnych rozwiązań. Wójt wskazał, że lepiej pójść
z tematem do przody i zdecydować się większym wysiłkiem finansowym zrealizować ten
odcinek. Zatem zamiast wykonywać doraźne rozwiązanie postanowili zwiększać środki by
zrealizować inwestycje do końca. Wójt kierując wypowiedź do Sołtys Golęczewa wskazał,
że we wtorek rano odbędzie rozmowę z Kierownikiem Referatu Budowlano Inwestycyjnego
A. Szczęsną, która zostanie poproszona o skontaktowanie się z Panią Sołtys w celu omówienia
tych dwóch wskazanych przez Sołtys spraw. Dodał, że będzie nieobecny w urzędzie. Wójt
wskazał, że na dzień dzisiejszy zamiar jest taki, by wychodzić w przód z planowaniem
i ostateczną budową. Stwierdził, że nie jest to do końca czytelne w kontekście ulicy Polnej ale
jest to inna sprawa. Wójt stwierdził, że na ulicy Malinowej chcą zrealizować inwestycję
bardziej docelową. Wójt podkreślił, że we wtorek z samego rana zostanie przekazany komplet
informacji w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poprosiła Wójta by na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Aquanetu wspomnieć o projekcie dla terenów ulic Polnej i Mokrej
w Suchym Lesie. Przewodnicząca Rady poinformowała, że mieszkańcy czekają od lat na
wykonanie inwestycji, ich cierpliwość się kończy i warto lobbować sprawę.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odpowiedział, że sprawę opóźnia jeden podział
nieruchomości. Wójta podkreślił, że 10 krotnie chciał przekonać Aquanet by podzielić
inwestycję na fragmenty natomiast cały czas jest jedna opinia, która wskazuje, że podzielenie
projektu na części powoduje ryzyko utraty środków z europejskiego funduszu spójności i przez
to Aquanet się nie zgadza. Wójt podkreślił, że z uwagi na tą opinię muszą czekać na dokonanie
jednego podziału i wydzielenie jednej działki ze ZRID, który obciąża gminę, gdyż to gmina
robi projekt. Wójt stwierdził, że wydzielenie tej jednej działki cały czas opóźnia projekt ale są
blisko zakończenia sprawy.
Radny Z. Hącia wskazał, że z budżetu zdjęto część pieniędzy na naprawę boiska szkolnego
w Chludowie. Radny wskazał, że obecnie w budżecie pozostało 200.000,00 zł, a kosztorys
remontu boiska wykonany w 2021 r. opiewał na kwotę w wysokości 905.000,00 zł. Radny
spytał czy znalazły się środki zewnętrzne, z których będzie można przeprowadzić remont
boiska. Radny podkreślił, że boisko przy szkole musi zostać wyremontowane ponieważ zagraża
bezpieczeństwu dzieci. Radny przypomniał, że zadanie miało być realizowane w 2022 r.
Podkreślił, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych walczyła o to by dołożyć
więcej środków do budżetu, jednak wskazano, że może będzie wykonywane z ewentualnych
środków zewnętrznych. Radny stwierdził, że na obecną chwilę nie wie czy udało pozyskać się
środki zewnętrzne ale kwota przeznaczona w budżecie w wysokości 200.000,00 zł nie
wystarczy na remont.
Następnie Radny Z. Hącia kierując wypowiedź do Wójta Gminy spytał o to kto o odpowiada
za odbiory inwestycji w gminie. Radny wskazał, że odwodnienie Starego Baru poprowadzono
do stawu i na ulicy Poznańskiej chodnik został zniekształcony co sprzyja potknięciom. Radny
podkreślił, że było to już wielokrotnie poprawiane i nie wie kto dokonuje odbiorów. Ponadto
Radny wyraził opinię, że absurdalnym pomysłem było posadowienie na rynku naprzeciwko
posesji nr 3 studzienki chłonnej, która jest powyżej powierzchni terenu przez co woda nie trafia
do studzienki a na pobocze. Dodał, że podobna sytuacja ma miejsce na ulicy Obornickiej przy
36

posesji nr 32, gdy popada w obniżeniu zbiera się woda, a studzienka chłonna jest zbyt wysoko
usadowiona by zbierać wodę. Radny wskazał, że cieszy się, że wykonuje się więcej inwestycji
ale chciałby by były dobrze zrobione.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że przed mieszkańcami odpowiada wójt, a przed
wójtem odpowiada kierownik Referatu Budowlano Inwestycyjnego. Wójt wyraził opinię,
że Radny Z. Hącia zadając pytania doskonale wiedział jak ta odpowiedzialność wygląda. Wójt
obiecał, że wszystkie wskazane przez Radnego sprawy na najbliższej naradzie kierowników
zostaną przekazane Kierownikowi Referatu Budowlano Inwestycyjnego.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las S. Szenk spytała o z uspokojeniem ruchu na
Osiedlu Suchy Las. Przypomniała, że miał odbyć się przetarg i na ostatniej sesji Wójt wskazał,
że należało powrócić do kwestii projektowych. Przewodnicząca Zarządu poprosiła o udzielenie
informacji na jakim etapie jest uspokojenie ruchu tak by mogła poinformować mieszkańców na
zebraniu.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że dostał informacje o zebraniu, które odbędzie
się w dniu 3 marca br. Wójt poinformował, że przygotowana jest informacja dla
Przewodniczącej Zarządu Osiedla w tej sprawie odnośnie weryfikacji uspokojenia ruchu oraz
możliwych realizowanych etapów w ramach projektu uspokojenia ruchu. Wójt stwierdził,
że nie jest w tej chwili przygotowany by odpowiedzieć dokładnie na pytanie. Nadto zwrócił
uwagę, że o wykonaniu zadania rozmawiali w kontekście trzeciego miesiąca I kwartału. Dodał,
że rozmawiali również o ogłoszeniu przetargu w marcu. Wójt wskazał, że szczegółowe
informacje przygotują na zebranie z mieszkańcami. Dodał, że rozmawiał już na ten temat
z Kierownikiem Referatu Komunalnego celem przygotowania i przekazania informacji
Przewodniczącej Zarządu Osiedla Suchy Las.
Radny J. Dudkiewicz w imieniu zarządu zabrał głos w sprawie autobusu na Osiedlu
Grzybowym. Poinformował, że w sierpniu oraz we wrześniu wraz z Wójtem Gminy odbyli
spotkania z mieszkańcami, na których padły deklaracje, że po 3 miesiącach nastąpi ewaluacja
efektu wprowadzenia linii autobusowej na osiedle. Dodał, że chodziło o analizę taboru,
częstotliwości jazdy, kursów, ewentualne wycofane pewnych kursów w okresie weekendowym
lub nocnym. Radny wskazał, że mieszkańcy chcą wiedzieć czy po tych trzech miesiącach
nastąpiła już jakaś procedura czy ewentualnie ona nastąpi i czy czynnik społeczny będzie mógł
brać w tym udział. Radny J. Dudkiewicz spytał czy konkretne decyzje zapadły lub zapadną.
Radny J. Dudkiewicz poinformował, że kilku mieszkańców dzwoniło do prezesa ZKP E. Miśko
w celu poinformowania, że na 72 kursy na Osiedlu Grzybowym 10% taboru ma strasznie
zdezelowany silnik przez co trzęsą się nieproporcjonalnie mocno okna wzdłuż trasy przejazdu
autobusów.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował, że przekaże prezesowi ZKP E. Miśko
informacje bezpośrednio, gdyż są to autobusy należące do spółki gminnej więc nie będzie tego
zgłaszał przez ZTM. Odnosząc się do ewaluacji i informacji dotyczących obłożenia,
częstotliwości spóźnień etc. Wójt wskazał, że jak zostanie przygotowana przez ZTM
dokumentacja to zostanie przesłana mailowo do Radnego J. Dudkiewicza oraz do zarządu. Wójt
wskazał, że nie jest w stanie odpowiedzieć dokładnie kiedy zostanie przekazana dokumentacja
ale postara się omówić temat na naradzie kierowników i zaprosi osobę odpowiedzialną
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za obsługę komunikacji w Gminie Suchy Las p. Damiana Torbę z Referatu Komunalnego
i niezwłocznie prześle wszystkie dokumenty.
Radny M. Przybylski zaapelował o zabezpieczenie skarpy zlokalizowanej na skrzyżowaniu
ulic Obornickiej i Pawłowickiej w Złotnikach. Radny wskazał, że skarpa ma przynajmniej
w dwóch obszarach dwie pionowe ściany, na których bawiły się dzieci i mieszkańcy zgłaszają
problem, że może dojść do przysypania gruzem dzieci a tym samym do nieszczęścia. Radny
stwierdził, że nie wie czy rozbiórka hałdy będzie kontynuowana ale teren jest niebezpieczny,
nieuporządkowany i niezabezpieczony.
Radny Z. Hącia powrócił do tematu boiska szkolnego w Chludowie. Poprosił o odpowiedź na
wcześniejsze pytanie.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera zapewnił, że boisko zostanie zrealizowane niezależnie
czy z udziałem środków zewnętrznych czy bez tych środków. Wójt poinformował, że zostanie
ogłoszony przetarg na wykonanie prac mimo tego, że środków jest zdecydowanie mniej niż
należy przewidzieć na realizację tego zadania. Wójt podkreślił, że przetarg zostanie ogłoszony,
a następnie zostanie przedłożona informacja radnym ile środków trzeba będzie przeznaczyć na
realizację zadania. Po takowej informacji rada podejmie decyzje czy zadanie realizować czy
też nie, przy konkretnej kwocie ofertowej. Wójt wskazał, że taki rozwiązanie zamierza wdrożyć
w sprawie boiska w Chludowie.
Radny Z. Hącia wyraził nadzieje, że w tym roku młodzież będzie mogła skorzystać z boiska.
Radny K. Łączkowski odnosząc się do sprawy osiedla przy rowie północnym w Biedrusku
poprosił o wskazanie inicjatora spotkania urzędu z wojskiem.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odpowiedział, że inicjatorem spotkania był wójt.
Radny K. Łączkowski wyraził ubolewanie, że nie został poinformowany o spotkaniu,
ponieważ dostaje wiele zapytań o ten teren od mieszkańców. Radny wyraził chęć udziału
w spotkaniach o tematyce powojskowej.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera stwierdził, że będzie pamiętał, by przy trudniejszych
sprawach zgłosić się do Radnego K. Łączkowskiego. Wójt dodał, że zapraszając szefa WZI na
spotkanie był przekonany, że znajdą nić porozumienia w tej sprawie. Wskazał, że spotkanie
bardzo szybko przyniosło rozwiązanie zupełnie inne od stanowiska WSZW.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu J. Świerkowski przekazał informację dla
mieszkańców Suchego Lasu, że zostały otwarte oferty na wybór wykonawcy rodna na ulicy
Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich. Złożono 4 oferty z czego 3 mieszczą się
w granicach finansowych, zatem niebawem rozpocznie się inwestycja. Następnie Radny
Powiatowy kierując wypowiedź do Radnych z Biedruska wskazał, że rondo na ulicy Jesionowej
zostało zakwalifikowane do dofinansowania, które zostanie ogłoszone w przeciągu 2 miesięcy.
W związku z powyższym w tym roku odbędzie się postępowanie przetargowe z rozpoczęciem
prac wczesną wiosną roku 2023. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Z. Hąci wskazał, że na
ulicy Obornickiej w Chludowie nie ma studzienek chłonnych, a są tak zwane spusty uliczne.
Radny powiatowy wskazał, że w tym miejscu jest stary asfalt i nie był wykonywany nowy stąd
różnica wysokości w tym jednym miejscu, w którym zawsze był problem ze zbieraniem się
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wody. Bez korekty nawierzchni praktycznie na całej długości drogi problem nie zostanie
zlikwidowany.
Radna I. Koźlicka poinformowała, że jakiś czas temu złożyła pismo do urzędu ws.
zobowiązania inwestora do właściwego zabezpieczenia rozpoczętej budowy w rejonie ulic
Krótkiej a Nektarowej w Jelonku. Radna dodała, że obszar znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie gęstej zabudowy co skutkuje tym, że bawią się tam dzieci i młodzież. Podkreśliła,
że zagraża to życiu i zdrowiu dzieci. Ponadto wskazała, że co przejeżdża obok tego miejsca to
nic się w kwestii zabezpieczenia nie dzieje. Radna poprosiła o interwencję. Następnie Radna I.
Koźlicka wskazała, że miały rozpocząć się prace z odpowiednim założeniem instalacji, która
zapobiegałaby gromadzeniu się wody przy ulicy Muchomorowej blisko rodna. Radna spytała
o przewidywany termin rozpoczęcia prac. Dodała, że przy ulicy Sosnowej jest znacznie
poważniejszy temat ale jest on droższy i bardziej wymagający zarówno lepszego
przygotowania natomiast swego czasu Wójt mówił, że przy ulicy Muchomorowej jest to prosta
sprawa, która może być wykonana bez dodatkowych zabezpieczanych środków przez Referat
Komunalny. Radna I. Koźlicka poprosiła o przedłożenie informacji na jakim etapie są
powyższe dwie sprawy.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera zapewnił, że praca została zlecona około miesiąca temu
i jest zdziwiony, że nie została wykonana. Wójt wskazał, że sprawdzi to i przygotowuje się na
własne oburzenie, że zadanie nie zostało zrealizowane. Wójt podziękował Radnej I. Koźlickiej
za przekazaną informację, gdyż był przekonany, że sprawa została załatwiona. Dodał,
że w przypadku zabezpieczenia rozpoczętej budowy straż gminna pojedzie na miejsce sprawdzi
stan i zostanie jeszcze raz zdyscyplinowany właściciel nieruchomości do jej zabezpieczenia.
Radna J. Radzięda poinformowała, że w dniu 23 lutego br. odbyła się sesja powiatu, na której
komendant miejski sprawozdawał kwestie bezpieczeństwa w powiecie z punktu widzenia
policji. Radna pod rozwagę zaproponowała by rada raz do roku na sesję zapraszała komendanta
policji by opowiedział co działo się gminne w roku ubiegłym. Radna dodała, że komendant
przychodzi na posiedzenia komisji natomiast nie są one transmitowane, co w jakimś stopniu
utrudnia mieszkańcom zorientowanie się w kwestii bezpieczeństwa na terenie gminy. Radna J.
Radzięda wyraziła opinię, że warto by taką procedurę wdrożyć.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera poinformował, że raz do roku odbywa się odprawa
sprawozdawcza zarówno komendanta komisariatu jak również komendanta miejskiego
z udziałem komendanta komisariatu, wszystkich policjantów, wójta reprezentującego gminę
oraz przewodniczącego komisji bezpieczeństwa, który jest przedstawicielem rady na tych
spotkaniach. Wójt stwierdził, że warto wystąpić do policji ale nie krytykować, że się to nie
odbywa bo raz w roku takie spotkanie ma miejsce. Wójt zobowiązał się, że informacje, które
są przekazywane i statystyki może przekazać w informacjach wójta na sesji. Wójt nawiązując
do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu J. Świerkowskiego wskazał,
że widząc go wśród uczestników sesji pozostawił przekazanie dobrej informacji
Wiceprzewodniczącemu. Dodał, że jeśli by to nie wybrzmiało to w wolnych głosach
i wnioskach zabrałby głos. Wójt wskazał, że często radni biorą udział w spotkaniach
organizowanych przez powiat w tym również w temacie szkoły w Biedrusku. Wójt przekazał
zebranym informację, że spółka PSG odmówiło warunków technicznych na przyłączenie gazu
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do budynku. Wójt podkreślił, że jest to poważny problem do realizacji projektu i być może na
tym etapie trzeba będzie szukać innego rozwiązania. Wójt wskazał, że jest czas na takie
działanie ale dosyć poważnie zmienia to koncepcje projektu, w której źródłem ciepła jest gaz.
Dodał, że występuje możliwość w 2025 roku podpisania umowy hybrydowej z PSG w sprawie
wyłożenia środków i współfinansowania wykonania ale to i tak opóźni cały proces. Wójt
podkreślił, że będą robić wszystko by przyspieszyć o jakiś moduł czasowy przesunąć a jeżeli
nie to pozostanie kwestia przeprojektowania szkoły.
Radna J. Radzięda poinformowała, że Wójt źle odczytał jej intencje. Wskazała, że nie była to
krytyka a jedynie propozycja by zaciągnąć dobrą praktykę z innych samorządów.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz poinformowała, że w dniu sesji wraz
z innymi członkami sztabu WOŚP z Suchego Lasu z Dyrektorem CKiBP A. Ogórkiewiczem,
Panią Wicedyrektor CKiBP M. Komorowską-Strebejko mieli przyjemność uczestniczyć
w otwarciu ronda WOŚP w Rokietnicy razem z władzami starostwa, władzami Gminy
Rokietnica oraz sztabem WOŚP z Rokietnicy. Przewodnicząca dodała, że na otwarcie
przyjechał Jurek Owsiak i mimo atmosfery spowodowanej wojną, był to symbol jedności
Polaków z Ukrainą.
Ad. 19. Zamknięcie sesji (03:46:04*)
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz
zamknęła XLIII sesję Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji w dniu 24 lutego 2022 r. o godz.
20:16.
Sporządziła:
Agata Schmidt

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Las
Anna Ankiewicz

* Wskazane okresy czasowe odnoszą się do nagrania audio-video.
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Załącznik nr 1 do protokołu z XLIII sesji
Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji z dn. 24 lutego 2022 r.

INFORMACJA NA SESJĘ RADY GMINY 24.02.2022
- BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY URZĘDU GMINY

W dniu 18 lutego br. spółka LARG ogłosiła przetarg na wykonanie projektu
budowlanego nowej siedziby Urzędu Gminy Suchy Las na działce nr 533/6 przy ul. Szkolnej
13 w Suchym Lesie.
Argumenty przemawiające za budową nowej siedziby urzędu:
1. Zbyt mała szerokość klatek schodowych i korytarzy w obecnym budynku Urzędu Gminy,
która nie spełnia przepisów ppoż i prawa budowlanego;
2. Brak wydzielenia pomieszczenia kotłowni gazowej od pozostałej części piwnicy drzwiami
o odpowiednich parametrach;
3. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu umieszczonego w pobliżu głównego wejścia do
budynku;
4. Brak hydrantów wewnętrznych na klatce schodowej nr 2;
5. Brak systemu sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegania o pożarze;
6. Brak awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
7. Brak zasilania awaryjnego – brak agregatu prądotwórczego. Konieczne jest „podwójne
zabezpieczenie” – od dostawcy energii lub agregat;
8. Stan sieci elektrycznej i teletechnicznej jest technicznie zły i nieodpowiadający potrzebom
obecnej ilości stanowisk pracy;
9. Budynek przy ul. Szkolnej 13 nie spełnia warunków wynikających z ustawy o dostępności
dla osób ze szczególnymi potrzebami, a dostosowanie go do tych warunków byłoby
ekonomicznie nieuzasadnione (zbyt wielki zakres prac i zbyt duża ingerencja w obecną
substancję, która, aby dalej móc ją użytkować, wymagałaby generalnego remontu);
10. Brak odpowiednich warunków dla umieszczenia serwerowni w budynku, konieczność
korzystania z pomieszczeń kolokowanych;
11. Obecnie Urząd Gminy znajduje się w 3 lokalizacjach - nie sprzyja to zarządzaniu
organizacją ani budowaniu relacji służbowych; 3 lokalizacje wymuszone zostały przez rosnąca
ilość zadań wykonywanych w gminie i rosnącą w związku z tym ilością pracowników Urzędu;
konieczność przenoszenia dokumentacji stoi w sprzeczności z ustawą o RODO i istnieje
wysokie ryzyko zaistnienia incydentu naruszenia danych osobowych; obieg dokumentów jest
wydłużony;

12. Przegląd 5-letni i roczny z października 2021 r. określił stan budynku jako dostateczny
z zaleceniami robót, które powinny zostać wykonane;
13. Badanie z pomiarów oświetlenia z października 2021 r. wykazało, że instalacja w badanym
zakresie nie powinna być eksploatowana – ocena negatywna;
14. Opinia na temat warunków pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy z lutego br.
wskazuje, że oświetlenie ogólne pomieszczeń biurowych nie spełnia norm BHP oraz zaleca
zwiększenie przestrzeni biurowych dla stanowisk pracy, a także wymianę całego oświetlenia
budynku;
15. Brak sali ślubów – w XXI wieku można oczekiwać, że ślub będzie udzielany w godnych
warunkach odpowiadających randze tego ważnego życiowego wydarzenia, a nie wśród
urzędniczych szaf i burka;
16. Brak sali sesyjnej w Urzędzie - utrudnia to obsługę techniczną sesji;
17. Brak sali konferencyjnej i salek spotkań – na narady kierownictwa, na spotkania
z projektantami czy inwestorami;
18. Brak sali obsługi z prawdziwego zdarzenia – obecna salka została stworzona na potrzeby
obsługi w warunkach pandemii koronawirusa; spełnia swoją funkcję i została wyposażona
możliwie estetycznie, jednak jest zbyt mała na ilość obsługiwanych w Urzędzie klientów;
19. Archiwum zakładowe jest przepełnione. Przygotowywane są kolejne małe pomieszczenia
na cele archiwalne, jednak wystarczą one może na 2 najbliższe lata i nie są to pomieszczenia
odpowiednie do tego celu (przechodzą tam rury kanalizacyjne). Niezbędne jest nowe
i nowoczesne archiwum, wyposażone w szafy przesuwne pozwalające na umieszczenie
maksymalnie dużej ilości dokumentów na stosunkowo niedużej przestrzeni;
20. Obecnie projektowany budynek UG będzie większy niż rozbudowa, która została
zaprojektowana w latach 2015-2016;
21. Obecnie projektowany budynek z założenia ma spełniać wszystkie przepisy związane
z bezpieczeństwem pożarowym i dostępnością dla osób niepełnosprawnych, poprzedni projekt
rozbudowy UG nie zakładał przebudowy istniejących klatek schodowych, co powodowało,
że istniejąca część budynku nie spełniałaby przepisów związanych z bezpieczeństwem
pożarowym i dostępnością dla osób niepełnosprawnych;
22. Istotną kwestią jest też fakt, że nowo projektowany budynek będzie łatwiej podzielić
i zaaranżować funkcjonalnie niż budynek rozbudowany według projektu budowlanego
z 2015 r.

