Protokół z XLIV sesji Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji
24 marca 2022 r. (czwartek), godz. 16:30
Park Wodny OCTOPUS, sala multimedialna, Suchy Las, ul. Szkolna 18.
Porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XL/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
Podęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy
Suchy Las.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Jelonek –
rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Sucholeskiej i Szkółkarskiej.
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Dobrzyca.
odjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2022-2035.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki
gruntu nr 545/4 w obrębie Suchy Las.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki
gruntu nr 70/16 w obrębie Złotkowo.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las w 2022 r.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
Informacje:
• Wójta Gminy,
• Przewodniczącej Rady Gminy,
• Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolskich,
• Przewodniczących Komisji Rady.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne glosy i wnioski.
Zamkniecie sesji.

Ad. 1. Otwarcie sesji (00:06:07*)
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz otworzyła XLIV sesję Rady Gminy Suchy
Las VIII kadencji w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 16:36 witając Radnych oraz gości
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-suchy-las.htm.
Nagranie z transkrypcją będzie udostępnione po upływie 14 dni od daty sesji. Dostęp do tego serwisu
odbywa się poprzez stronę internetową www.suchylas.pl/media. Z uwagi na publiczny charakter sesji
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nie należy posługiwać się danymi osobowymi, ponieważ można narazić się na złamanie przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (00:06:43*)
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 spytała zebranych czy mają uwagi
do porządku sesji.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera złożył wniosek o wprowadzenie do porządku sesji projektu
uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa. Wójt podkreślił, że Radni otrzymali projekt uchwały przed sesją. Wójt
wskazał, że przed przystąpieniem do procedowania nad przyjęciem tego projektu chciałby
wprowadzić zmianę w trybie autopoprawki w tekście projektu uchwały. Wójt poprosił o odnotowanie
w §1 powyższego projektu uchwały zmiany polegającej na dopisaniu przed wyrażeniem „zapewnienie
pomocy” słów „w tym w szczególności”. Wójt odczytał całość w celu wskazania nowego brzmienia:
„(…)przewiduje się zapewnienie pomocy w szczególności w zakresie(…)” Ponadto Wójt w trybie
autopoprawki wniósł o wprowadzenie do treści projektu uchwały w §1 ust. 1 lit. i) usług
komunalnych.
Przewodnicząca Rady Gminny Suchy Las A. Ankiewicz wskazała, że projekt uchwały wraz
ze zmianami Wójta Gminny zostanie poddany głosowaniu.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz
zarządziła głosowanie ws. wprowadzenia do porządku sesji projektu uchwały w sprawie zakresu
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
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.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad pod pozycją nr 15.
NOWY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XL/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
4. Podęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Suchy
Las.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las.
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon
ulic Złotnickiej i Sosnowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Sucholeskiej i Szkółkarskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Dobrzyca.
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9. odjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2022-2035.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 545/4 w obrębie Suchy Las.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 70/16 w obrębie Złotkowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las w 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa.
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.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XLI/22 z dnia 31 stycznia 2022 r.
(00:11:12*)
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 XLI/22 z dnia 31 stycznia
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.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Przewodniczącej Rady
Gminy Suchy Las (00:11:51*)
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las A. Ankiewicz zarządziła
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji
Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 10: Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J., Przybylski
M., Radzięda J., Słowiński G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 4: Ankiewicz A., Dudkiewicz J., Prycińska W., Rozwadowski R.
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Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/486/22.
Z uwagi na podjęcie powyższej uchwały prowadzenie sesji przejął Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Suchy Las R. Banaszak. Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wraz z Wiceprzewodniczącym Rady
Gminy Suchy Las R. Banaszakiem wręczyli Radnej A. Ankiewicz podziękowania za pełnienie funkcji
Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las
(00:14:42*)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak poprosił zebranych o zgłaszanie
kandydatów na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las. Podkreślił,
że głosowanie będzie tajne.
Radna J. Pągowska zgłosiła kandydaturę Radnego R. Banaszaka.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak wyraził chęć kandydowania
na Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak wskazał, że jako kandydat na objęcie
funkcji Przewodniczącego Ray Gminy Suchy Las składa oficjalną rezygnację z pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchy Las. Wskazał, że rezygnacja może zostać przegłosowana
po wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las.
Z uwagi na brak innych kandydatur nie powołano komisji skrutacyjnej i głosowanie zostało
przeprowadzone zgodnie z regulaminem oraz statutem Gminy Suchy Las. Rozpoczęto głosowanie
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las
z kandydaturą Radnego Radosława Banaszaka.
Głosowania tajnego dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu tajnym udział wzięło 14 Radnych.
Za – 13 głosów,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 1 głos.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/487/22.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak podziękował wszystkim radnym za oddanie
głosu. Wskazał, że w swojej działalności chce dążyć do tego by wszyscy radni byli jednym zespołem
z uwzględnieniem tego, że każdy ma prawo głosować i postępować jak uważa. Podkreślił, że chce by
radni prowadzili więcej rozmów i wspólnie podejmowali decyzje dla dobra mieszkańców Gminy
Suchy Las.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak wskazał, że kolejnym punktem
wymagającym przegłosowania jest jego wcześniej złożona rezygnacja z pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchy Las.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
wniosku o rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchy Las przez
Radnego Radosława Banaszaka.
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., Prycińska W., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman T.,
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Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/488/22.
Radna A. Ankiewicz nie brała udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak złożył wniosek o uzupełnienie składu
prezydium o wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchy Las. Przewodniczący wniósł
o przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchy
Las, o zgłaszanie przez Radnych kandydatur na powyższą funkcję oraz o wprowadzenie do porządku
sesji powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las Radny R. Banaszak zarządził głosowanie ws. wprowadzenia
do porządku sesji projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 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.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.
NOWY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XL/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
4. Podęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Suchy
Las.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchy Las.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon
ulic Złotnickiej i Sosnowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Sucholeskiej i Szkółkarskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Dobrzyca.
10. odjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2022-2035.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 545/4 w obrębie Suchy Las.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu
nr 70/16 w obrębie Złotkowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las w 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa.
17. Informacje:
• Wójta Gminy,
• Przewodniczącej Rady Gminy,
• Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolskich,
• Przewodniczących Komisji Rady.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne glosy i wnioski.
20. Zamkniecie sesji.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchy Las
(00:22:49*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów
na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchy Las. Podkreślił, że głosowanie będzie
tajne.
Radna J. Pągowska zgłosiła kandydaturę Radnego T. Sztolcmana.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak spytał czy Radny T. Sztolcman wyraża chęć
kandydowania na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchy Las.
Radny T. Sztolcman wyraził zgodę na kandydaturę.
Z uwagi na brak innych kandydatur nie powołano komisji skrutacyjnej i głosowanie zostało
przeprowadzone zgodnie z regulaminem oraz statutem Gminy Suchy Las. Przewodniczący Rady
Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchy Las z kandydaturą Radnego Tomasza Sztolcmana.
Głosowania tajnego dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu tajnym udział wzięło 14 Radnych.
Za – 11 głosów,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 3 głosy.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/489/22.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las T. Stolcman podziękował wszystkim Radnym
za oddane głosy i wybór na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchy Las.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził przerwę techniczną.
PRZERWA (00:25:37*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak serdecznie powitał nowego Sołtysa Wsi
Jelonek p. Andrzeja Bartkowiaka.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej (00:45:30*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radnej J. Pągowskiej w celu przedstawienie opinii
Komisji na temat projektu uchwały.
6

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
poinformowała, że Komisja prowadziła wiele rozmów i dywagacji na temat powyższego projektu
uchwały. Zaproponowała by odrzucić wszystkie uwagi złożone do projektu uchwały oraz odrzucić
cały projekt uchwały. Wskazała, że na posiedzeniu Komisji wypracowali wraz z urbanistką oraz
Kierownikiem GPU A. Karwatem kompromis, który ma nadzieje spowoduje rozwiązanie i przyjęcie
w kolejności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radna wskazała, że plan będzie
obsługiwany komunikacyjnie z jednostki Jelonek poprzez przebicie ulicy Brzozowej oraz
z kompromisem jednokierunkowej ulicy będzie połączony z ulicą Sosnową na Osiedlu Grzybowym,
gdzie w późniejszym etapie projektu uspokojenia ruchu wyprowadzony zostanie ruch na ulicę
Sosnową z nakazem jazdy w prawo. Podkreśliła, że powyższe pozwoli przyszłym mieszkańcom
wyjeżdżając z osiedla dostać się do bezpiecznego skrzyżowania z ulicą Złotnicką i następnie do
skrzyżowania z ulicą Obornicką. Przewodnicząca Komisji dodała, że zwróciliby się do Wójta Gminy
z wnioskiem o przygotowanie uchwały konieczności dokonania zmian w projekcie planu na podstawie
art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wypracowaniu wspólnie
kompromisu, który pozwoli na przyjęcie planu, zaspokojenie i nie stwarzanie trudnych sytuacji dla
jednej czy drugiej jednostki.
Radny J. Dudkiewicz całkowicie zgodził się z przedmówczynią. Wskazał, ze wraz z Radną I.
Koźlicką uczestniczyli w wielu spotkaniach na ten temat oraz brali udział w posiedzeniach Komisji.
Radny dodał, że główną intencją współpracy z nową Radą Sołectwa Jelonek jest to aby doprowadzić
do równomierności obciążania ruchem kołowym jednostek, niezależnie od tego jaki uchwała zyska
kształt co do zapisów planistycznych. Radny podkreślił, że chodzi o to by mocno obciążona ulica
Sosnowa na Osiedlu Grzybowym miała zminimalizowane nowe obciążenie. Poprosił radnych
o głosowanie za odrzuceniem wszystkich uwag i wypracowaniem wspólnie z Wójtem Gminy nowego
rozwiązania.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi nr 1.1. nieuwzględnionej przez Wójta: „wielkość działek
na terenie 1MN, 2MN, 3MN, przeznaczonych pod budowę domów wolnostojących nie mniejsza, niż
800m2” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek
– rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 1: Łączkowski K.,
Przeciw – 13: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman
T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 1.2. nieuwzględnionej przez Wójta: „wielkość działek pod budowę domów bliźniaczych nie
mniejsza, niż 1000m2” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
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Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 1.3. nieuwzględnionej przez Wójta: „brak możliwości przejazdu ul. Brzozową do ul. Złotnickiej,
w ten sposób, że odcinek ul. Brzozowej na wysokości 1U i 2U byłby wyłączony z ruchu i zakończony
nawrotką” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 1.4. nieuwzględnionej przez Wójta: „komunikacja obszaru 1U i 2U wyłącznie z ulicy Złotnickiej”
do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon
ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 1.5. nieuwzględnionej przez Wójta: „procent zabudowy dla obszaru 1MN, 2 MN i 3MN nie większy
niż 25%” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
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Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 2.1. nieuwzględnionej przez Wójta: „Wielkość działek na terenie 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonych
na budowę domów wolnostojących winna być nie mniejsza niż w obecnej zabudowie. Ewentualna
kontynuacja ul. Brzozowej powinna być spójna. Patrząc na obecną zabudowę działki te powinny być
nie mniejsze niż 800-900 m2.” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 2.2. nieuwzględnionej przez Wójta: „Zabudowa winna być dopuszczona tylko dla budynków
wolnostojących – tak jak jest to obecnie na całej ul. Brzozowej, Orzechowej.” do projektu uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej
i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 1: Ankiewicz A.,
Przeciw – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman
T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 2.3. nieuwzględnionej przez Wójta: „W przypadku przedłużenia ul. Brzozowej winna ona zostać
w dalszym ciągu ulicą ślepą — nie powinna się łączyć z ulicą Złotnicką..” do projektu uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej
i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 2.4. nieuwzględnionej przez Wójta: „Ze swojej strony wnioskujemy aby nie przedłużać
ul. Brzozowej. W takim przypadku nowe osiedle mogłoby być projektowane nawet w obecnej formie
(zabudowa bliźniacza, biurowce) lecz wjazd byłby tylko od ul. Złotnickiej, Zabudowa ta nie byłaby
wtedy kontynuacją zabudowy w rejonie ul. Brzozowej, Topolowej, Orzechowej a byłaby spójna
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z zabudową osiedla Grzybowego” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 3.1. nieuwzględnionej przez Wójta: „Wielkość działek na terenie 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonych
na budowę domów wolnostojących winna być nie mniejsza niż w obecnej zabudowie Osiedla Jelonek.
Ew. kontynuacja ul. Brzozowej powinna być spójna. Patrząc na obecną zabudowę działki te powinny
być nie mniejsze niż 800-900 m2” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 1: Ankiewicz A.,
Przeciw – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman
T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 4.1. nieuwzględnionej przez Wójta: „Usunięcie z par.4 punktu 2 – tj. terenu zabudowy usługowej
1U i 2U i w związku z tym usunięcie również par.12” do projektu uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 4.2. nieuwzględnionej przez Wójta: „Ujednolicenie warunków zabudowy terenów oznaczonych
1MN i 2MN z terenem oznaczonym 3MN, a w szczególności: zmianę w par. 10 pkt. 1 ppkt. a: jednego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na wolnostojącego.” do projektu
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic
Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
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Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 4.3. nieuwzględnionej przez Wójta: „Ujednolicenie warunków zabudowy terenów oznaczonych
1MN i 2MN z terenem oznaczonym 3MN, a w szczególności: zmianę w par 10 pkt.2 ppkt. g: minimalną
powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej – nie mniejszej niż 180 m2 na nie mniejszej niż
800 m2.” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 4.4. nieuwzględnionej przez Wójta: „Ujednolicenie warunków zabudowy terenów oznaczonych
1MN i 2MN z terenem oznaczonym 3MN, a w szczególności: zmianę w par. 10 pkt.2 ppkt. h: dachy
płaskie na dachy strome.” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 5.1. nieuwzględnionej przez Wójta: „Brzmienie paragrafu 10 - ego punkt 1 prosimy o rozszerzenia
sposobu zabudowy działek oznaczonych na planie 1MN i 2MN o zapis dopuszczający zabudowę
szeregową na w/w działkach. Pozostałe wymogi planu pozostają bez zmian” do projektu uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej
i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
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Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 5.2. nieuwzględnionej przez Wójta: „Brzmienie paragrafu 12-ego punkt 1 prosimy o dopuszczenie
na działkach oznaczonych w planie 1U i 2U o zapis dopuszczający w projektowanych budynkach
lokale mieszkalne. Wielkość powierzchni zabudowy i pozostałe wymogi planu pozostają bez zmian”
do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon
ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 5.3. nieuwzględnionej przez Wójta: „Akceptujemy projekt zagospodarowania naszych trzech
działek zamieszczony na mapie będącego częścią planu , uwzględniający projektowana drogę (ulicę)
będąca przedłużeniem istniejącej ulicy Brzozowej” do projektu uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 6.1. nieuwzględnionej przez Wójta: „(Propozycja l) Nowo powstałe osiedle będzie skomunikowane
jedynie od strony ulicy Złotnickiej, w ten sposób, że nowobudowany odcinek ul. Brzozowej zostanie
zakończony nawrotką przed połączeniem z istniejącym odcinkiem ulicy Brzozowej” do projektu
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic
Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
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Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 6.2. nieuwzględnionej przez Wójta: „Alternatywnie (propozycja 2), umożliwienie dojazdu
do działek Usługowych U1 oraz U2 z ul. Złotnicka, jednak bez możliwości przejazdu do ul. Brzozowej,
natomiast 1 MN, 2 MN oraz 3MN z ul. Brzozową.” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman
T.,
Wstrzymujących się – 1: Ankiewicz A.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 6.3. nieuwzględnionej przez Wójta: „Alternatywnie (Propozycja 3) dodatkowo do Propozycji 2
dołączenie nowego wjazdu od strony ul. Sosnowej.” do projektu uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 6.4. nieuwzględnionej przez Wójta: „Zwracam też uwagę, że ul. Brzozowa jest objęta strefą
zamieszkania, z ograniczeniem ruchu pojazdów do 3,5tony, a ulice Topolowa, Lipowa i Bukowa są
objęte zakazem ruchu pojazdów powyżej 5ton. Dlatego proszę aby już dziś wskazać inwestorowi,
że należy przewidzieć dojazd pojazdów budowy powyżej 3,5 ton z innej strony niż poprzez ulicę
Brzozową, Orzechową, Topolową i Bukową. Uważam, że jakakolwiek zgoda na ruch pojazdów
cięższych niż opisane powyżej limity wagowe po ulicach Topolowa, Brzozowa, Lipowa i Bukowa
powinna być poprzedzona inwentaryzacją i oparta na zawarciu umowy o odtworzenie infrastruktury
do stanu sprzed rozpoczęcia nadmiernej eksploatacji.” do projektu uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
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Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 7.1. nieuwzględnionej przez Wójta: „Zniesienie połączenia drogowego ul. Brzozowej z ul Złotnicką
i zastosowanie nawrotki przy końcowym odcinku terenu oznaczonego MN.” do projektu uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej
i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 1: Ankiewicz A.,
Przeciw – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman
T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 7.2. w części nieuwzględnionej przez Wójta: „Zapewnienie komunikacji obszaru 1U i 2U wyłącznie
z ul. Złotnickiej lub drogi technicznej równoległej do ul. Złotnickiej.” do projektu uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 1: Ankiewicz A.,
Przeciw – 12: Banaszak R., Dudkiewicz J., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J.,
Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 1: Hącia Z.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 8.1. nieuwzględnionej przez Wójta: „Brak możliwości przejazdu ul. Brzozową do ul. Złotnickiej,
w ten sposób, że odcinek ul. Brzozowej na wysokości 10 i 20 byłby wyłączony z ruchu i zakończony
nawrotką.” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 8.2. nieuwzględnionej przez Wójta: „Komunikacja obszaru 10 i 20 wyłącznie z ulicy Złotnickiej.”
do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon
ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
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Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 8.3. nieuwzględnionej przez Wójta: „Zwracam też uwagę, że ul. Brzozowa jest objęta strefą
zamieszkania, z ograniczeniem ruchu pojazdów do 3,5tony, a ulice Topolowa, Lipowa i Bukowa
są objęte zakazem ruchu pojazdów powyżej 5ton. Dlatego proszę aby już dziś wskazać inwestorowi,
że należy przewidzieć dojazd pojazdów budowy powyżej 3,5 ton z innej strony niż poprzez ulicę
Brzozową, Orzechową, Topolową i Bukową.” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 9.1. nieuwzględnionej przez Wójta: „- komunikacja obszaru 1MN, 2MN i 3MN wyłącznie z ulicy
Złotnickiej bez możliwości przelotowej komunikacji od ulicy Złotnickiej do ulicy Brzozowej”
do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon
ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 9.2. nieuwzględnionej przez Wójta: „ewentualna możliwość ciągu komunikacji pieszo-rowerowej
z ulicą Brzozową;” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 1: Ankiewicz A.,
Przeciw – 13: Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K.,
Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman
T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
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Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 9.3. nieuwzględnionej przez Wójta: „- brak możliwości skomunikowania rozpatrywanego rejonu
1MN, 2MN i 3MN z ulicy Sosnowej” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 10.1. nieuwzględnionej przez Wójta: „- brak możliwości przejazdu ul. Brzozową do ul. Złotnickiej,
w ten sposób, że odcinek ul. Brzozowej na wysokości 1U i 2U byłby wyłączony z ruchu i zakończony
nawrotką np. rondem;” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 1: Ankiewicz A.,
Przeciw – 12: Banaszak R., Dudkiewicz J., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J.,
Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 1: Hącia Z.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 11.1. nieuwzględnionej przez Wójta: „Nie zgadzamy się z połączeniem naszych działek 264, 265
i 266 z ulicą Sosnową wydzielonym ciągiem komunikacyjnym.” do projektu uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uwagi
nr 11.2. nieuwzględnionej przez Wójta: „Wnioskujemy o przedłużenia ulicy Brzozowej o odcinek
kończący się na działkach oznaczonych literą „U”. Ulica Brzozowa będzie nadal ulica
nieprzelotową.(Załącznik nr 1)” do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
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Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uwaga nie została uwzględniona.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 0,
Przeciw – 14: Ankiewicz A., Banaszak R., Dudkiewicz J., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I.,
Łączkowski K., Pągowska J., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała nie została podjęta.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Sucholeskiej i Szkółkarskiej
(01:06:15*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radnej J. Pągowskiej w celu przedstawienie opinii
Komisji na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zwracając przede wszystkim
uwagę na nową inwestycję i podpisane porozumienie z Miastem Poznań i Starostwem, które jest
w toku.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Sucholeskiej i Szkółkarskiej.
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., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/490/22.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Dobrzyca (01:08:08*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radnej 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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Podkreśliła, że straszna
tragedia dotknęła miejscowości Dobrzyca i Sośnica.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Dobrzyca.
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., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/491/22.
Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
(01:10:30*)
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska w imieniu Wójta Gminy Suchy Las zgłosiła
autopoprawkę do projektu uchwały, która związana jest ze zwiększeniem środków o kwotę
30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację bramy dla OSP Suchy Las. Proponowane źródło
finansowania to rezerwa ogólna.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że bez szkody dla projektu zmiany uchwały bez
zmiany zapisów, które radni otrzymali po przedostatniej komisji, realizacji zdań dot. budowy
kanalizacji teletechnicznej z przyłączami w trybie powierzenia i UZP prosi radnych o przegłosowanie
wniosku dotyczącego umieszczenia w tekście uchwały upoważniania.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przerwał wypowiedź Wójtowi Gminy
i stwierdził, że proponowany wniosek Wójta dotyczy tekstu do zmiany WPF.
Zebrani wskazali, że wniosek dotyczy treści uchwały budżetowej.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera kontynuując wypowiedź wskazał, że proponowana zmiana
tekstu nie szkodzi zapisom uchwały przygotowanym po komisji. Wskazał, że jest to upoważnienie
do tego by określić limit, do wysokości którego wójt może udzielić gwarancji. Wójt przypomniał,
istotę założenia pierwotnego. Mianowicie gmina potrzebuje inwestycji, a Spółka potrzebuje środków
na realizację inwestycji i zadań bieżących, do których w pierwszym rzędzie należy zaliczyć
zbudowanie systemu zabezpieczającego wysoką jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców ale
również realizacji zadań inwestycyjnych, które znajdują się w katalogu zadań własnych gminy.
Dla Spółki jednocześnie stanowią osnowę do możliwości realizacji zadań komercyjno komunalnych,
które Spółka w swoim biznesplanie rocznym posiada. Wójt zwrócił uwagę, że upoważnienie wójta
w uchwale budżetowej by takiej gwarancji udzielić załatwia dużo spraw z obszaru organizacyjnego,
nie tworzy obciążenia finansowego dla budżetu i w sensie wskaźnikowym i nominalnym. Jest to tylko
zapis w uchwale budżetowej, który zostaje przekuty na gwarancje, a nie wpływa absolutnie na kwoty,
które w budżecie są zapisane i nie ma wydatkowania środków w sposób bezpośredni. Upoważnienie
załatwia również kwestie formalne w rozumieniu braku konieczności dokonywania transferów
finansowych w najbliższej przyszłość w tym na pewno w 2022 roku. Co oznacza że na sali sesyjnej
nie pojawi się projekt uchwały o podniesienie kapitału zakładowego albo dopłaty, które wynikają
z kodeksu spółek handlowych i są obowiązkiem wspólnika. Wójt podkreślił, że jeszcze raz
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przeanalizowali sprawę i bardzo wiele kwestii, które pojawiły się na ostatniej dyskusji na komisji
dotyczące czy służebności, procedury z uzp, czy procedury powierzeniowej, która również nie wynika
na samej dyspozycji. Łatwiej byłoby realizować to na zasadzie, że gmina ma zadanie własne a Spółka
musi to wybudować by podłączyć klientów. W przypadku realizacji przez gminę w różnych trybach
wybudowana sieć pozostaje w majątku gminy ale radni wiedzą, że i tak sieć byłaby wykorzystywana
przez Spółkę GCI. Wójt wskazał, że tworzą kolejną warstwę formalną by spółka GCI mogła korzystać
z infrastruktury, która zostanie wybudowana. W przypadku realizacji inwestycji przez GCI, gdyby
takie środki posiadali, nie ma potrzeby budowania specjalnego formalnego mostu by mogli korzystać
z sieci. Wójt stwierdził, że można przewidzieć również taki wariant, który będzie zakładał
wybudowanie przez gminę w trybie powierzenia lub uzp i wniesienie aportem do Spółki ale wtedy
narażając się na niepotrzebne obciążenia podatkowe, gdyż spółka zapłaci podatek 0,5% a gmina
będzie musiała w budżecie zagwarantować kwotę na podatek VAT, który będzie obciążał partnerów
realizacji zadania. Wójt wskazał, że na sesji pojawiły się obawy i troska o wymiar kapitałowy
i o skutki zaciągania kredytu przez Spółkę. Wójt zapewnił, że Spółka razem z doradcą kredytowym
i inwestycyjnym przeanalizowała ryzyka i niezależnie od wysokości stóp procentowych zawsze będą
istniały. Niezależnie czy będzie to dotyczyło środków na realizacje inwestycji czy pod wykonanie
inwestycji zawsze ryzyko istnieje ale jeśli głównym problemem podnoszonym wtedy rzez Radnego
jest obciążenie procedury to wójt zaproponowałby dopłatę zwrotną w wysokości półtora miliona
złotych ponieważ zgodnie z art. 158 ust. 1 kodeksu spółek handlowych nie byłoby możliwości
pobierania odsetek od dopłaty, gdyż nie jest ani pożyczką ani podniesieniem kapitału zakładowego.
Wtedy nie ma obciążenia podatkowego oprócz 0,5% Spółki GCI i wtedy ryzyko, o którym rozmawiali
ponoszenia przez Spółkę dodatkowych obciążeń przy zmiennych stopach procentowych by nie
istniało. Przy jednoczesnym dużym wydatku z budżetu gminy. Reasumując Wójt Gminy Suchy Las
złożył formalny wniosek o możliwości zapisania w uchwale budżetowej upoważnienia do limitu
1.500.000,00 zł na udzielenie gwarancji dla Spółki GCI.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie za wprowadzeniem do projektu uchwały autopoprawki Wójta Gminy Suchy Las związanej
ze zwiększeniem wydatków a modernizację bramy dla OSP Suchy Las o kwotę 30.000,00 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., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Autopoprawka została wprowadzona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak kierując zapytanie do Wójta Gminy Suchy
Las G. Wojtery poprosił o wskazanie miejsca w treści projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, w którym ma zostać wprowadzony zapis o upoważnieniu
do limitu 1.500.000,00 zł na udzielenie gwarancji dla Spółki GCI.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska zaproponowała by po §2 dodać §3 o treści: „określa
się kwotę do której Wójt może udzielać poręczeń i gwarancji do kwoty 1.500.000,00 zł.” i tym samym
przesunąć pozostałe paragrafy.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie za wprowadzeniem
do projektu uchwały wniosku formalnego Wójta Gminy Suchy Las w sprawie umieszczenia w tekście
19

uchwały w §3 treści „określa się kwotę do której Wójt może udzielać poręczeń i gwarancji do kwoty
1.500.000,00 zł.”
Głosowania dokonano przy użyciu systemu komputerowego.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych.
Za – 3: Ankiewicz A., Dudkiewicz J., Rozwadowski R.,
Przeciw – 11: Banaszak R., Hącia Z., Jankowiak M., Koźlicka I., Łączkowski K., Pągowska J.,
Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Słowiński G., Sztolcman T.,
Wstrzymujących się – 0.
Wniosek formalny został odrzucony.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radnej J. Pągowskiej w celu przedstawienie opinii
Komisji na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
wskazała na błąd, o którym poinformował Wójt Gminy w uzasadnieniu do zmian w uchwale
budżetowej na rok 2022 z dnia 24 marca 2022 r. dotyczący działu 921-92195 § 2360 – kwota
15.000,00 zł – dotacje z pożytku publicznego na ustawienie w Parku Werbistów „ławeczki
Dmowskiego” a powinno być „ławeczki Ojca Mariana Żelazka”. Przewodnicząca poprosiła
o wprowadzenie zmiany.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak spytał czy Wójt podtrzymuje zmianę.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że podtrzymuje zmianę, pierwotny zapis był błędny
i chodzi o ławeczkę Ojca Mariana Żelazka.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak poprosił zebranych o wprowadzenie
w uzasadnieniu w dziale 921-92195 § 2360 – kwota 15.000,00 zł – dotacje z pożytku publicznego
na ustawienie w Parku Werbistów „ławeczki Dmowskiego” zmiany zapisu na „ławeczki Ojca Mariana
Żelazka”.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
wskazała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednocześnie
wprowadzając zmianę na wniosek Radnej A. Ankiewicz o zdjęcie kwoty 236.160,00 zł z zadania
zaprojektowanie i wybudowanie sieci na os. Pod Gwiazdami w Suchym Lesie – realizowane w formie
powierzenia GCI Sp. z o.o., które jest związane ze służebnościami, o których wspomniał Wójt.
Przewodnicząca stwierdziła, że w momencie gdy Spółka GCI zaprojektuje przebieg sieci to wyjaśni
sytuacje i wcześniej zwróci się o daną kwotę oraz o powierzenie do Rady Gminy i Wójta.
Radna J. Radzięda spytała Skarbnik Gminy Suchy Las o to czy zapis §2 pkt. 3) projektu uchwały jest
tożsamy z projektem uchwały, który został przedłożony Radnym. Ponadto czy konieczne jest
wprowadzenie zmian do WPF gdyż w kwestii pomocy uchodźcom na razie będą bazować na budżecie
tegorocznym a nie planować pomoc na wiele lat.
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska wskazała, że przygotowana zmiana w WPF jest
wynikiem tego, że 3 punkty z upoważnienia, które wynikają wprost ze specustawy art. 111 miały
pierwotnie znaleźć się tylko w budżecie ale następnie Regionalna Izba Obrachunkowa stanęła
na stanowisku, że to co dotyczy budżetu ma być zawarte w uchwale budżetowej a to co dotyczy WPF
ma być zawarte w uchwale WPF. Skarbnik wskazała, że jest to zmiana czysto techniczna i pisarska.
Wskazała, że zapis odnośnie upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian dotyczy tylko zmian
w planie wydatków budżetu i wypada w WPF. Skarbnik wskazała, że z Wójtem Gminy Suchy Las nie
zgłaszają autopoprawki do WPF.
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Radna J. Radzięda spytała czy w takim razie Wójt będzie zgłaszał poprawkę by wykreślić zapis
o WPF z punktu 3).
Skarbnik Gminy Suchy Las M. Wojtaszewska zgłosiła poprawkę o wykreślenie z treści §2 pkt. 3)
projektu uchwały zapisu „wieloletniej prognozie finansowej oraz”, tak aby treść zapisu wyglądała
następująco „dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego
związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile
zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie za zmianą treści §2 pkt. 3)
projektu uchwały na treść „dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu
terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez
jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.
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., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Poprawka została wprowadzona.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził głosowanie za wnioskiem
Przewodniczącej Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radnej J. Pągowskiej
o wykreśleniem z działu 600-60016-6050 zadania IBI-000-2022-0039 pn. „Zaprojektowanie
i wybudowanie sieci na os. Pod Gwiazdami w Suchym Lesie” na kwotę 236.160,00 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., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Zapis został wykreślony z projektu uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok
2022 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., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/492/22.
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Ad. 11. Podajcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2022-2035 (01:32:46*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radnej J. Pągowskiej w celu przedstawienie opinii
Komisji na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
poinformowała, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. Kierując
wypowiedź do Skarbnik Gminy poprosiła o sprawdzenie w przedsięwzięciach majątkowych
w objaśnieniach do WPF w zadaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie sieci na ul. Lawendowej,
Maciejkowej, Malwowej w Suchym Lesie” kwoty limitu na rok 2023, który określony jest na
87.780,00 zł a powinien wynosić 87.840,00 zł.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suchy Las na lata 2022-2035.
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., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/493/22.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki
gruntu nr 545/5 w obrębie Suchy Las (01:35:06*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radnej J. Pągowskiej w celu przedstawienie opinii
Komisji na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
poinformowała, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części
działki gruntu nr 545/5 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., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/494/22.
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki
gruntu nr 70/16 w obrębie Złotkowo (01:36:18*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radnej J. Pągowskiej w celu przedstawienie opinii
Komisji na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części
działki gruntu nr 70/16 w obrębie Złotkowo.
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., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/495/22.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2022 r.(01:37:29*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Wiceprzewodniczącemu
Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Radnemu 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 pozytywnie przyjęła Program
opieki nad zwierzętami.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 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., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/496/22.
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Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rzaz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20222025 (01:38:54*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przekazał głos Przewodniczącej Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Radnej J. Radziędzie w celu przedstawienie opinii
Komisji na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Radna J. Radzięda
poinformowała, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rzaz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
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., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/497/22
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (01:40:12*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak wskazał, że Rada nie musi przegłosowywać
wprowadzonych zmian, które zostały naniesione przed wprowadzeniem dokumentu do porządku
obrad. Dodał, że projekt uchwały nie był opiniowany.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak zarządził
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
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., Prycińska W., Przybylski M., Radzięda J., Rozwadowski R., Słowiński
G., Sztolcman T.,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.
Uchwała została podjęta i nadano jej numer XLIV/498/22
Ad. 17. Informacje Wójta Gminy (01:42:11*)
Zastępca Wójta Gminy M. Buliński poinformował o sprawach z zakresu Referatu Komunalnego:
−

rozpoczęcie wiosennych prac związanych z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz prace
konserwacyjne sygnalizacji świetlnej – wykonawca prac dot. oznakowania pionowego – firma
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−
−

−
−
−

Rawznak z Rawicza, wykonawca konserwacji sygnalizacji drogowej w ul. Obornickiej – firma
Zakład Budowy Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Józef Wojciechowski,
remont nawierzchni bitumicznej – wykonawca – firma Zakład Drogowy Antczak – prace się
rozpoczęły, w następnym tygodniu rozpocznie się remont na ul. Obornickiej,
Remonty dróg, równanie utwardzanie – wykonawca – ZGL Suchy Las – rozpoczęcie
na najbardziej uszkodzonych i dziurawych drogach. Aktualnie trwają prace w Golęczewie. Dodał,
że 148 km dróg jest w zarządzie gminy z czego 30 km to drogi gruntowe,
trwają prace porządkowe na ulicach i poboczach,
przeglądy placów zabaw – 20 sztuk,
przegląd boisk gminnych publicznych – 20 sztuk. Prace prowadzi Instytut Nadzoru Technicznego.
Po otrzymaniu raportu w kwietniu-maju będą wykonywane naprawy i modernizacja.

Zastępca Wójta Gminy M. Buliński wskazał, że w kwestii realizacji zadań lokalnych prosi
o bezpośredni kontakt z pracownikami Referatu Komunalnego.
Odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych Zastępca Wójta Gminy Suchy Las M. Buliński
poinformował o poniższych przedsięwzięciach:
− Suchy Las – przebudowa sali gimnastycznej SP1 – wykonawca oczekuje na ekspertyzę
przeciwpożarową. Wówczas zostaną zakończone prace związane z koncepcją.
− Suchy Las – budowa ulicy Modrakowej – wykonawca firmą PUH BUD-BRUK Ryszard
Mielcarek z Czempinia. Tryb zaprojektuj wybuduj. Trwają prace projektowe. Termin wykonania
listopad 2022 r.
− Chludowo – budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej – wykonawca robót – firma Rokan
Chodzież. Trwają prace związane z uruchomieniem i rozruchem przepompowni. Do końca nie
można wskazać terminu kiedy Aquanet odbierze prace gdyż spółka ma swoje procedury.
Po odbiorach równolegle trwać będzie odtworzenie ulic Słonecznej, Golęczewskiej
co zaplanowano na połowę kwietnia.
− Golęczewo – budowa kanalizacji sanitarnej – etap IV Golęczewo Północ – wykonawca KAJA –
termin zakończenia prac – czerwiec 2022. Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej
i wymianą wodociągów azbestowych są kontynuowane.
− Przebudowa ulicy Polnej w Golęczewie – Realizacja dotyczy ulic Polnej i Modrakowej. Ulica
Polna – przekazano wniosek o zamówienie publiczne do Referatu Zamówień Publicznych.
Oczekują na zaświadczenie ze Starostwa na przebudowę ulicy etap I razem z fragmentem ulicy
Modrakowej. Odnośnie ulicy Kwiatowej złożono wniosek o dofinansowanie z polskiego ładu
i po rozstrzygnięciu naboru będą w połowie roku ogłaszać przetarg na budowę.
− Zielątkowo – budowa kanalizacji sanitarnej etap II, ulice Słoneczna, Wspólna, Wyrzykowskiej,
Morwowa – wykonawca firma Rokan Chodzież. Termin wykonania prac – maj 2022. Zakończono
prace budowy sieci. Trwają prace związane z uruchomieniem i przeprowadzeniem rozruchu
przepompowni.
− Złotniki – Wieś – budowa świetlicy wiejskiej – system zaprojektuj wybuduj – wykonawca
Grimbud. Termin wykonania prac – grudzień 2022. Plac budowy został przekazany. Wykonawca
rozpoczął prace przygotowawcze i roboty ziemne.
− Budowa ulicy Świerkowej w Zielątkowie – wykonawca – firma KOST-BUD PIOTR
DRUCHLIŃSKI, termin realizacji prac – listopad 2022. Wykonano odcinek sieci wodociągowej,
kanał deszczowy kontynuowane są prace drogowe.
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Zastępca Wójta Gminy Suchy Las M. Buliński przekazał informacje o zaplanowanych przetargach:
− Przebudowa ulicy Polnej w Golęczewie - Realizacja dotyczy ulic Polnej i Modrakowej. Przetarg
w przygotowaniu.
− Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie – przetarg w przygotowaniu. Gmina
uzyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w kwocie 1.360.000,00 zł.
Ponadto, Zastępca Wójta Gminy Suchy Las M. Buliński przekazał poniższe informacje dotyczące
postępowań przetargowych:
− Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Suchy Las oraz pełna
obsługa w zakresie administrowania oraz serwisowania i konserwacji systemu – przetarg został
rozstrzygnięty. W dniu 17 marca 2022 r. wybrano wykonawcę – firmę 01 Partner Sp. z o.o.
z Łodzi – kwota 1.449.659,41 zł z gwarancją 48 miesięcy.
− Doposażenie szkół w gminie Suchy Las w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – trwa
badanie ofert. W części dotyczącej SP nr 2 w Suchym Lesie wpłynęły dwie oferty – firma CEZAR
Cezary Machnio i Piotr Gębka z Radomia oraz Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi, najniższa
oferta 283.166,00 zł. W części dotyczącej szkoły w Chludowie wpłynęła jedna oferta Moje
Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi na kwotę 108.196,38 zł. W części dotyczącej szkoły
w Biedrusku wpłynęła jedna oferta Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi na kwotę 83.865,08 zł.
− Suchy Las – przebudowa ulicy Zachodniej - ogłoszono postępowanie w dniu 10 marca 2022 r.
Planowane otwarcie ofert na dzień 29 marca 2022 r.
•

Informacje Przewodniczącej Rady Gminy (01:49:20*)

Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak poinformował o wpływie do Biura Rady
następującej korespondencji:
− Pismo Radnego T. Sztolcmana o rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Suchy Las z uwagi na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchy Las,
− Zaproszenie na spotkanie ze spółką komunalną Gminy Suchy Las, które odbędzie się w dniu
7 kwietnia 2022 r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej w Parku Wodnym Octopus,
− Pismo Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las dot. kontroli w straży gminnej dot.
udostępnienia dokumentów – do wglądu w Biurze Rady
− odpowiedź na pismo mieszkanki Złotnik, przedstawicielki stowarzyszenia Lokalni w Gminie
Suchy Las – do wglądu w Biurze Rady,
− Prawomocne orzeczenie WSA z dnia 7 grudnia 2021 r. ze stwierdzeniem daty prawomocności
wraz z uzasadnieniem w sprawie ze skargi prokuratora regionalnego w Poznaniu dot. uchwały
nr XV/133/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2011 r. – do wglądu w Biurze Rady,
− Pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu ws. niestwierdzenia
nieprawidłowości w zeznaniu majątkowym prezesa Spółki LARG,
− Pismo z OPS – sprawozdanie z działalności za rok 2021. Pismo zostało skierowane do Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
•

Informacje Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
(01:53:32*)

Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak poinformował, że w minionym okresie nie
doszło do spotkania Rady przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
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Radny K. Łączkowski poinformował, że Komisja ds. Społecznych, Oświaty i Kultury przy
Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w minionym okresie nie obradowała.
•

Informacje Przewodniczących Komisji Rady (01:54:03*)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny T. Sztolcman wskazał, że Komisja obradowała
w minionym okresie jeden raz. Poddała analizie dokumentację otrzymaną z Urzędu Gminy w ramach
kontroli w Straży Gminnej dot. wydatków za lata 2019-2021. Poproszono o kolejne dokumenty.
Przewodniczący Skarg, Wniosków i Petycji Radny K. Łączkowski poinformował, że Komisja
w minionym okresie nie obradowała.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Radna J. Radzięda
poinformowała, że Komisja obradowała w minionym okresie raz. Komisja zapoznała się z projektami
uchwał na sesję. Przewodniczący Zespołu ds. pomocy uchodźcom sprawozdał sytuację w gminie.
Komisja pochyliła się również nad pismem przekazanym przez Wójta Gminy Suchy Las odnośnie
organizacji gali MMA i sfinansowania wydarzenia w części przez Gminę. Wskazała, że Komisja
jednogłośnie negatywnie odniosła się do tego pomysłu. Pisemna odpowiedź zostanie przekazana przez
Biuro Rady.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna J. Pągowska
poinformowała, że Komisja obradowała w marcu dwa razy. Na pierwszym posiedzeniu rozmawiano
na temat poręczenia kredytu, pożyczki dla Spółki GCI, a na drugim posiedzeniu opiniowano projekty
uchwał na sesję.
Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych Radny R. Rozwadowski poinformował, że komisja obradowała raz. Na posiedzeniu
był obecny Kierownik ROŚ W. Orczewski oraz Komendant Policji D. Sierżant. Komisja złożyła jeden
wniosek do Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz jedno pismo do Wójta
Gminy. Zaopiniowano również projekty uchwał na sesję.
Ad. 18. Interpelacje i zapytania Radnych (01:57:04*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las Radny R. Banaszak wskazał, że nie ma interpelacji ale
są dwie odpowiedzi na zapytania Radnego K. Łączkowskiego. Obydwie odpowiedzi są do wglądu
w Biurze Rady.
Ad. 19. Wolne głosy i wnioski (01:57:38*)
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R Banaszak zwrócił się do zebranych by wypowiedzi
i ewentualne odpowiedzi na zapytania nie przekraczały trzech minut.
Radna J. Radzięda spytała o sytuację w szkole w Chludowie oraz o informacje przekazane przez
dyrektorów szkół odnośnie dostosowania placówek do osób ze specjalnymi potrzebami. Ponadto
Radna spytała czy gmina złożyła wniosek do PEFRON o sfinansowanie przebudowy.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że jest przekonany, że na sesję kwietniową przygotują
projekt o zmianie uchwały budżetowej jednocześnie projekt o zmianach w WPF, wprowadzając
zapisy, które będą odzwierciedlały faktyczne potrzeby jeśli chodzi o koszty zrealizowania tej głównej
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przebudowy w tym obszarze tj. windy w budynku szkolnym w Chludowie. Wójt wskazał, że nie
chciałby na sesji bez danych opowiadać o szczegółach ale zapewnił, że na kolejną sesję przygotują
taką propozycje. Wójt wskazał, że niestety realizacja tego remontu nie będzie mogła być sfinansowana
z tego programu, który został teraz ogłoszony, ponieważ rozliczenie tej dotacji odbywa się do 1
czerwca. Wójt wyraził nadzieję, że gmina będzie mogła skorzystać z kolejnych edycji programu.
Stwierdził, że biorąc pod uwagę zasadniczą ingerencje w strukturę budynku, konstrukcje budynku na
pewno będzie potrzebne pozwolenie na budowę i koszty czasowe realizacji przebudowy nie pozwolą
na skorzystanie z tej edycji dofinansowania. Natomiast na podstawie złożonych przez wszystkich
dyrektorów
jednostek
oświatowych
informacji
zbudowali
mapę
zapotrzebowania
na przystosowywanie budynków dla osób z niepełnosprawnościami celem likwidacji barier
i przeszkód. Wójt dodał, że na te realizacje będzie składany wniosek do PEFRON.
Radny Z. Hącia spytał czy gmina wie jak będzie wyglądała komunikacja gminna podczas okresu
remontu pestki. Radny wskazał, że zostanie poprowadzona komunikacja zastępcza autobusowa
do centrum. Wskazał, że jeżeli tramwaj mieści około 200-300 osób a autobus około 50 osób to jak
mieszkańcy jadący autobusami gminnymi będą dalej podróżować, jak będą tylko autobusy. Radny
spytał czy nie trzeba pomyśleć nad tym by część autobusów chociażby jeden autobus z Chludowa
i jeden z terenu Suchego Lasu trafiały na pętle Piątkowską, z której tramwajem można dostać się do
śródmieścia. Radny podkreślił, że trzeba pamiętać, że remont będzie trwał pół roku i nie wyobraża
sobie dojazdu młodzieży do szkół i ludzi do pracy. Radny stwierdził, że zebrani mogą wskazywać,
że można dojechać do centrum koleją metropolitarną ale problem polega na tym, że rozkład jazdy
autobusów nie jest skorelowany z rozkładem kolei, który notabene zmienia się bardzo często. Radny
wskazał, że jako użytkownik komunikacji nie widzi by mieszkańcy gminy wysiadali przy dworcu
w Złotnikach czy w Złotkowie by przesiąść się na pociąg. Radny podkreślił, że autobusy są
podstawową formą komunikacji i nie można o tym zapomnieć. Radny dodał, że rozmawiał w tej
sprawie w Referacie Komunalnym, w którym dostał informację, że to ZTM decyduje o rozkładach.
Następnie Radny wskazał, że należy coś zrobić ze stanem ulic Łagiewnickiej i Maniewskiej
w Chludowie, które po intensywnych opadach zamieniają się w bagno.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że troska Radnego Z. Hąci w zakresie komunikacji jest
uzasadniona i jest również przedmiotem wystąpienia gminy do ZTM. Gmina otrzymała zapewnienie,
że w tej chwili przygotowany jest schemat organizacyjny dla przebudowy. Wójt poinformował,
że transport miejski zarządzany jest przez Zarząd Transportu Miejskiego, w którym pracują osoby
przygotowane do tego by problem rozwiązać. Wójt wyraził przekonanie, że sprawa ta zostanie
rozwiązana w ramach grupy operacyjnej tworzonej przy dyrektorze. Dodał, że gmina jest członkiem
porozumienia i nie może sama podejmować decyzji gdzie komunikacja będzie jeździć. Wójt wyraził
przekonanie, że rozmawiając dzisiaj o tym remoncie nie zaskoczy on gminnych pasażerów. Wójt
dodał, że zorganizowanie transportu z pętli na Sobieskiego na trasach, które są dzisiaj obsługiwane na
pewno będzie odpowiednio zapewnione z wcześniejszym przeliczeniem ilości pasażerów. Wójt
stwierdził, że należy się zdać na fachowców ZTM i jednocześnie kontrolować cały czas aby interesy
mieszkańców odnośnie zastępczej komunikacji zostały zapewnione. Wójt odnosząc się do drugiej
kwestii wskazał, że teraz jest doskonały moment na krytykę i ocenę dróg, które po zimie wyglądają
najgorzej. Wójt wskazał, że wymagają one podstawowych zabiegów. Ponadto dodał, że w kwestii
inwestycyjnej nie ma dobrych informacji, gdyż drogi będą podlegały bieżącej naprawie i utwardzaniu
w sposób w jaki do tej poty przyjęto, tylko i wyłącznie miejscowe utwardzenie gruzobetonem wchodzi
w grę.
Radna J. Pągowska spytała czy rozstrzygnięto przetarg dotyczący wymiany piecy odnośnie
zapewnienia finansowania dla najuboższych. Radna spytała czy odbyła się wizytacja odpowiedniego
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urzędu w sprawie cepik w straży gminnej. W kolejności Radna spytała czy gmina podjęła kroki
odnośnie reklamacji wykonania ścieżki rowerowej od ulicy Bogusławskiego do końcówki ulicy
Kubackiego.
Zastępca Wójta Gminy Suchy Las M. Buliński odpowiedział, że przetarg na wymianę piecy będzie
ogłaszany w ciągu najbliższego miesiąca. Do tej pory przygotowywano dokumentację. Jedno
postępowanie w jednej lokalizacji zostało rozszerzone z uwagi na założenie grzejników, gdyż w lokalu
był piec kaflowy. Przetarg będzie ogłoszony na 6 lokalizacji bo pozostałe wymagają poprowadzenia
przyłącza z drogi do budynku. Ponadto kilka nieruchomości wycofało się z pomysłu wymiany pieców.
Odnośnie uzyskania dostępu do cepik dla straży gminnej wskazał, że dokumentacja była przekazana,
był kontakt z urzędy, który zajmuje się sprawą do komendanta Łupińskiego z informacją, że wygląda
na to, że dokumenty są ok i wniosek powinien zostać zaakceptowany i system wystartuje możliwe,
że bez konieczności wizytacji na miejscu. Odnośnie ścieżki rowerowej Zastępca Wójta wskazał,
że będą starali się naprawić ścieżkę własnymi siłami. Wykorzystana metoda nie ma długiej gwarancji,
ponieważ jest przygotowaniem do kolejnego utwardzania warstwą zewnętrzną więc nie w ramach
gwarancji a własnymi siłami zostanie to naprawione.
Radny R. Rozwadowski powrócił do tematu z sesji styczniowej odnośnie uspokojenia ruchu
na osiedlu Suchy Las Zachód. Przywołał wypowiedź Wójta, że pod koniec marca pojawią się
informacje, które będą dopasowane do możliwości finansowych skorelowanych w uchwale
budżetowej i wtedy wójt będzie mógł odpowiedzieć zarządowi osiedla i radnemu co z danym
tematem. Radny dodał, że radni oraz zarząd osiedla dostali informacje od urzędnika J. Klimczwskiego,
że w ubiegłym tygodniu uzyskał pozytywną informacje odnośnie procedowania sprawy. Radny
poprosił o informacje, o którym etapie można rozmawiać odnośnie uspokojenia ruchu.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia poszły ale
decyzji gmina jeszcze nie uzyskała.
Radny M. Przybylski kontynuował kwestię wymiany kotłów. Radny poprosił o wskazanie jakie sześć
lokalizacji bierze się pod uwagę w przetargu. Ponadto Radny spytał czy faktycznie metoda wyboru
wykonawcy, którą gmina stosuje w formie przetargu jest metodą właściwą skoro dwa przetargi
zakończyły się fiaskiem i nic nie wskazuje na to by trzeci zakończył się sukcesem. Radny stwierdził,
że być może należałoby pomyśleć nad metodą, w której ciężar wykonawczy wzięliby na siebie
beneficjenci środków czyli ludzie, którym najbardziej na tym zależy. Radny stwierdził, że jeśli jest
to możliwe to beneficjenci mogliby okazać fakturę, na której postawie gmina zwróciłaby koszty tych
inwestycji, jak to się robi w innych tego typu projektach. Ponadto Radny spytał o sprawę
uporządkowania terenu na osiedlu Złotniki Park i budowy boiska wielofunkcyjnego. Nadto Radny
spytał o sytuację budowy wodociągu przy ulicy Olchowej w Złotnikach.
Zastępca Wójta Gminy Suchy Las M. Buliński wskazał, że na wymianę piecy odbył się jeden
przetarg, ponieważ jeden był nie rozstrzygnięty i drugi miał zostać ogłoszony ale toczyły się kwestie
projektowe. Zastępca Wójta stwierdził, że nie wskaże dokładnie sześciu lokalizacji ale jest na pewno
lokalizacja związana z występowaniem pieca kaflowego bez grzejników. Wskazał że jest to sześć
lokalizacji które nie są konfliktowe gdyż gaz jest w budynku i nie wymaga wykonania przyłącza
w jezdni. Pozostałe wymagają pozwolenia na budowę i pełnej procedury. Zastępca Wójta dodał,
że beneficjenci projektów wpłacali swój udział po 500 zł jako związanie się z projektem. Stwierdził,
że nie widzi za bardzo możliwości pójścia we wspominaną przez Radnego stronę by beneficjenci sami
na postawie projektu gminnego mieliby wymienić kotły, gdyż wymagają oni zaopiekowania i pełnej
organizacji. Zastępca Wójta wskazał, że tak czy siak gmina musiałaby pomagać przy transferze
finansowym. Dodał, że będą szacować sześć lokalizacji czy wymagają pełnej procedury przetargowej
czy ofertowej.
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Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera odnosząc się do sprawy ulicy Olchowej w Złotnikach wskazał,
że nie ma informacji, które byłby wiarygodne, więc woli nie odpowiedzieć na ten moment. Odnośnie
zagospodarowanie terenu na osiedlu w Złotnikach, nabytego przez gminę pod szkołę wskazał,
że w budżecie nie ma zadania ale rozmawiali o tym, że warunkiem przystąpienia do stworzenia
koncepcji i prac projektowych byłaby koncepcja dla całej działki czyli koncepcja dla budynków
szkolnych w przyszłości. Wójt wskazał, że w najbliższych 2-3 miesiącach będą opracowywali
dokumentacje, która pozwoli wystąpić do rady o przeznaczenie środków na koncepcje dla terenów tej
działki by realizując jakiekolwiek zamierzenie inwestycyjne, organizacje trenów rekreacyjnych
i sportowych było już z uwzględnieniem lokalizacji budynku szkoły.
Radny M. Przybylski stwierdził, że w budżecie jest klarowny i jasny zapis, że są przeznaczone środki
na koncepcje całej działki. Natomiast nie wie czy są to środki wystarczające. Radny dodał, że być
może o to chodzi i w tym sensie Wójt chciałby się zwrócić do rady. Radny stwierdził, że być może ze
wstępnych analiz Wójta wynika, że środki nie są wystarczające na wykonanie koncepcji całości
działki.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera stwierdził, że się z Radnym nie zrozumieli. Wskazał, że mówił
o koncepcji zagospodarowania całej działki z uwzględnieniem przyszłych budynków szkolnych.
Natomiast z wypowiedzi Radnego M. Przybylskiego odczytał, że Radny pyta o projekt
zagospodarowania w części, która byłaby uwolniona pod obiekty sportowe.
Radny M. Przybylski wskazał, że jest to zrozumiałe, że należy wykonać koncepcje całej działki
zagospodarowania terenu po to by wiedzieć gdzie ma być zlokalizowane boisko i by je zaopiekować
i wykonać. Radny wskazał, że taka była intencja od samego początku i uważa, że tak jest
sformułowany zapis w budżecie.
Radny K. Łączkowski poruszył kwestię tematu zalewów w Biedrusku. Przypomniał, że Wójt uznał
temat za zakończony ale Radny spytał czy jest już podpisane powierzenie zarządzania zalewów
z ZGK i czy jest już opracowany regulamin korzystania z zalewów. Radny wskazał, że niestety
na różnych forach zaczynają się dyskusję, ponadto jedno z kół wystąpiło o udostępnienie zalewu co
zrodziło kolejne dyskusje.
Wójt Gminy Suchy Las G. Wojtera wskazał, że nie jedynym ale ważnym argumentem przekazania
spółce komunalnej do zarządzania tych terenów było przeniesienie ciężaru tych działań z urzędu
do spółki. Wójt podkreślił, że spółka do tej pory wykonywała szereg zadań związanych z utrzymaniem
porządku i czystości na terenie zalewów. Dodał, że doszły dwie kolejne kwestie, o których wspomniał
Radny czyli regulamin oraz przejęcie przez prezesa ZGK obowiązku składania wyjaśnień odnośnie
zalewów. Wójt wskazał, że podpisał umowę i od tego momentu wszystkie sprawy dotyczące zalewów
należy kierować do zarządu spółki.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak przypomniał zebranym radnym o obowiązku
złożenia oświadczenia majątkowego. Wskazał, że wszyscy radni otrzymali druki oświadczenia
majątkowego na maila i prosi o pochylenie się nad tą kwestią. Termin złożenia koniec kwietnia.
Ad. 20. Zamknięcie sesji (02:24:18*)
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las R. Banaszak
zamknął XLIV sesję Rady Gminy Suchy Las VIII kadencji w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 18:54.
Sporządziła:
Agata Schmidt

Przewodniczący Rady
Gminy Suchy Las
Radosław Banaszak

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