Gminy SUCHy LAS

Samorząd terytorialny,
według Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego,
oznacza prawo i zdolność
społeczności lokalnej,
w granicach
określonych prawem,
do kierowania
i zarządzania zasadniczą
częścią spraw
publicznych na własną
odpowiedzialność
i w interesie
jej mieszkańców.
A więc samorząd
to prawo i zdolność
społeczności lokalnej.
Aby mógł zaistnieć,
społeczność ta musi móc,
a także umieć i chcieć,
kierować własnymi
sprawami.
A to oznacza,
że istnieje ustrój,
który daje społeczności
odpowiednie możliwości,
a także, że społeczność
dysponuje świadomością
obywatelską, niezbędną
do podejmowania
właściwych decyzji.

Prof. dr hab. Jerzy Regulski
– współtwórca reformy
samorządowej
Rozwój lokalny:
Bariery i stymulanty.
Wybrane zagadnienia
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Gminy SUCHy LAS

To właśnie
z samorządu
wyrosła
demokratyczna
i europejska Polska
Grzegorz Wojtera
Wójt Gminy Suchy Las

27 maja – w rocznicę wyborów samorządowych
roku 1990, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą
historię polskiej samorządności, obchodziliśmy kolejny raz Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku
przypadała okrągła – 30. rocznica tego wydarzenia.
Bardzo chcieliśmy ją uczcić w sposób szczególny,
kładąc akcent na udziale wszystkich mieszkańców w
tych obchodach, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Planując braliśmy pod uwagę optymalne daty i miejsca. Stworzyliśmy listę gości, uczestników spotkań. Przyjęliśmy nawet ewentualną korektę pogodową. Jednej sprawy w naszych planach nie
uwzględniliśmy – epidemii i ograniczeń, które stworzyła. Jedynym usprawiedliwieniem i pocieszeniem
jest fakt, że wszystkie samorządy w Polsce obchody
tego jubileuszu musiały mocno zmodyfikować, przenosząc je w większości do Internetu lub korzystając z
innych bezkontaktowych form.
Niezależnie od tych nietypowych okoliczności naprawdę mamy co świętować! Wybory 27 maja 1990
roku były pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w
powojennej historii Polski. 30 lat samorządności to trzy
dekady ogromnej pracy mieszkańców i samorządowców z polskich miast i miasteczek. To wielka lekcja samodzielnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu i wielki sprawdzian z umiejętności realizowania
lokalnych potrzeb dla nas samych i naszych sąsiadów.
Często, mówiąc o polskim samorządzie przypomina się
i podkreśla, że była to jedna z niewielu w pełni udanych
reform. Niektórzy słusznie zauważają, że inne udane
reformy nie zakończyłyby się sukcesem gdyby nie samorząd. Niezaprzeczalnym dla nas wszystkich faktem
jest to, że właśnie z samorządu wyrosła demokratyczna
i europejska Polska.

Owoce naszej wspólnej, wieloletniej pracy i wspólnotowego zaangażowania widzimy na każdym kroku.
Nie inaczej jest również w gminie Suchy Las, która z
biednej gminy wiejskiej stała się liczącą częścią aglomeracji poznańskiej. Rozwój naszej gminy nie byłby możliwy, gdyby nie ogromna rzesza ludzi, którzy
uwierzyli w samorząd i którym chciało się poświęcić
część swojego życia na pracę dla mieszkańców gminy.
Trudno oczywiście wymienić wszystkich, którzy brali
udział na przestrzeni ostatnich 30 lat w pracach jednostek pomocniczych, stowarzyszeń, rady gminy czy
jednostek organizacyjnych. Ale należy przypomnieć
osoby, które szczególnie w pierwszych latach sucholeskiego samorządu przyjęły rolę liderów. Bez wątpienia należeli do nich wójtowie: Pani Elżbieta Tasiemska
(do 1990 roku), Pan Adam Tychowski, Pan Grzegorz
Pawłowski, po którym ja w 1998 roku miałem zaszczyt
przejąć funkcję wójta gminy. W tym czasie Radzie
Gminy przewodniczyli: Pani Grażyna Głowacka, Pan
Jan Sieg, Pan Jarosław Ankiewicz, Pani Małgorzata
Salwa-Haibach oraz aktualnie pełniąca tę funkcję Pani
Anna Ankiewicz.
***
Profesor Jerzy Regulski, ojciec polskiego odrodzonego samorządu często przypominał, że ciężka praca
i przywództwo to niezbędne elementy potrzebne w
budowaniu nowoczesnego samorządu. Ale nie mniej
ważna jest świadomość przynależności do wspólnoty.
Na każdym etapie i we wszystkich wymiarach. Jestem
stąd… u siebie mieszkam, u siebie uczę się, pracuję,
płacę podatki, działam i tutaj żyję. Dlatego wszystkim
Wam dziękuję za nasze samorządowe 30 lat.

Założenia heraldyczne herbu i weksylologiczne flagi opracował Tadeusz Jeziorowski. Wzory opisanych znaków wykonał
znakomity poznański grafik Jerzy Bąk, twórca współczesnej wersji herbu miasta Poznania, uznanej za przykładową
dla tego typu opracowań. W przyjętych znakach utrwalona
została wspaniała przeszłość tej ziemi, świadectwo 600 lat
związków z kawalerami maltańskimi. Oni zawsze pomagali innym. Te rycerskie związki zobowiązują.

Symbole
Gminy
Suchy Las
Herb

Herb Gminy Suchy Las wyobraża: w polu
czerwonym krzyż maltański biały, pod nim
ułomek czarnej gałęzi o żółtych końcach, z
czterema żółtymi liśćmi dębu i dwoma żółtymi
owocami (żołędziami). Biało-czerwone barwy
są nam szczególnie bliskie ze względu na ich
tożsamość z barwami narodowymi. Dodajmy do tego ich symbolikę, w takim zestawie
oznaczającą odwagę, kiedy oddzielnie – biel
(srebro) to czystość, uczciwość, a czerwień
– służba ojczyźnie, a otrzymamy znakomite
uzasadnienie dokonanego wyboru. Podobnie
czerń ze złotem – to dostojeństwo i starożytność pochodzenia, gdy osobno – złoto to szlachetność i poważanie, czerń zaś – bogactwo
i stateczność. Powiedzmy, że to piękne cechy
współczesnych mieszkańców gminy Suchy
Las, symbolizowanych przez owoce dębu.

Flaga

Zestaw barw odpowiada kolorystyce herbu. Podstawowa barwa płata to kolor żółty.
W żółtym prostokącie flagi znajduje się czerwony trójkąt (symbol doskonałości) z białym
krzyżem joannitów. Proporcje płata 5:8. Jeżeli wywiesimy razem obie flagi – państwową
i gminną, to dla patrzącego na wprost, państwowa będzie na maszcie lewym, a gminna
na prawym. Podobnie będzie z herbem Gminy
– jeżeli wystąpi w towarzystwie herbu Rzeczypospolitej, zawsze zawiesimy go poniżej
Orła Białego.

Logotyp

Funkcjonuje od 2011 roku jako znak promocyjny gminy. Zestawienie błękitu i zieleni
stwarza wrażenie świeżości i ekologiczności.
Kolory te kojarzą się ze spokojem, przestrzenią, komfortem, a stąd niedaleko do nowoczesności i przedsiębiorczości. Hasło +FOR YOU
oznacza, że żyje się tu po prostu dobrze.

Hejnał

Kompozytorem hejnału Gminy Suchy Las
jest Bogumił Bard, muzyk, pedagog, trębacz,
mieszkaniec Suchego Lasu. Hejnał składa się
z czterech motywów, które zostały zwieńczone dynamicznym zakończeniem. Uroczyste
przekazanie hejnału przez jego autora władzom Gminy Suchy Las miało miejsce 13 listopada 2004 roku podczas II Integracyjnego
Koncertu w hali GOS w Suchym Lesie.

HONOROWI
OBYWATELE
GMINY SUCHY LAS
Elisabeth Martinez

Rada Gminy Suchy Las 27 października 2005 roku
uchwałą nr XLIV/371/2005 nadała honorowe obywatelstwo
gminy Elisabeth Martinez.
Elisabeth Martinez z Cherrueix we Francji – przewodnicząca
stowarzyszenia „Dzień dobry La Pologne” została uhonorowana
w uznaniu zasług oraz osobistego zaangażowania w budowaniu
więzi pomiędzy mieszkańcami gminy Suchy Las oraz gmin
z Regionu Bretanii, za wkład w realizację przyjaźni pomiędzy
narodami polskim i francuskim, działalność która sprzyja
integracji Polski ze zjednoczoną Europą.

Ojciec Marian Żelazek

Rada Gminy Suchy Las 21 września 2006 roku
uchwałą nr LVII/498/2006 pośmiertnie nadała honorowe
obywatelstwo gminy o. Marianowi Żelazkowi.
Ojciec Marian Żelazek był misjonarzem Zgromadzenia Słowa
Bożego Domu Misyjnego w Chludowie. Swoim życiem dał
przykład do naśladowania. Działał przez ponad pięćdziesiąt lat
na misji w Puri, w Indiach, gdzie poświęcił się służbie ludziom
chorym na trąd.

Arpad Bogya

Rada Gminy Suchy Las 23 kwietnia 2009 roku
uchwałą nr XXXIV/306/2009 nadała honorowe obywatelstwo
gminy Arpadowi Bogya, Burmistrzowi Gminy Isernhagen.
Arpad Bogya został uhonorowany za zasługi w urzeczywistnianiu
idei integracji europejskiej, osobiste zaangażowanie w budowaniu
więzi i przyjaźni pomiędzy narodami polskim i niemieckim, oraz
za owocną współpracę przy realizacji zapisów umowy partnerskiej
gmin Suchy Las i Isernhagen.

Klaus–Dieter Mukrasch

Rada Gminy Suchy Las 23 kwietnia 2009 roku
uchwałą nr XXXIV/307/2009 nadała honorowe obywatelstwo
gminy Klausowi-Dieterowi Mukraschowi.
Klaus – Dieter Mukrasch został uhonorowany za zasługi w
budowaniu więzi pomiędzy gminami Suchy Las oraz Isernhagen.
Jako Burmistrz Isernhagen przyczynił się do podpisania umowy
partnerskiej pomiędzy gminami i zapoczątkował aktywną
współpracę polsko-niemiecką.

Współpraca
partnerska
Gmina ‘s Gravenmoer (Holandia)
14 grudnia 1991

W ‘s Gravenmoer w Holandii, w tzw. domu gminnym zostało zawarte „Porozumienie
w sprawie współpracy pomiędzy Gminą ‘s Gravenmoer a Gminą Suchy Las”. Pod dokumentem podpisy złożyli Wójt Gminy Suchy Las Adam Tychowski, Przewodnicząca
Rady Gminy Suchy Las Grażyna Głowacka oraz Burmistrz ‘s Gravenmoer Frans Mostert. Najważniejszym założeniem podjętej współpracy było wzajemne poznanie i zbliżenie się ludności polskiej
i holenderskiej. Ponadto umowa ta obejmowała współpracę w zakresie: kultury, oświaty, sportu, rolnictwa, zarządzania i działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na okres pięcioletni, do końca 1996 roku. W związku z reformą administracyjną w Holandii, w wyniku której ‘s Gravenmoer
zostało włączone do gminy Dongen (1997 r.), strona holenderska w 1998 roku zaprzestała współpracy
z Gminą Suchy Las.

Gmina Isernhagen (Niemcy)
14 grudnia 2000

Podczas sesji Rady Gminy Isernhagen podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Gminą Suchy Las a Gminą Isernhagen, którą uroczyście sygnowali Burmistrz
Isernhagen Klaus-Dieter Mukrasch i Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera. Zawarte w niej założenia dotyczyły współpracy na płaszczyźnie kultury, sportu, oświaty, ochrony
środowiska i wymiany doświadczeń z zakresu administracji. Obie strony wyraziły nadzieję, że kontakty te zaowocują wzrostem tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Wersja polska umowy została
podpisana w Suchym Lesie podczas uroczystej sesji Rady Gminy Suchy Las 11 stycznia 2001 roku
z udziałem gości z Isernhagen.

Gmina Tamási (Węgry)
12 grudnia 2008

Współpraca polsko-węgierska została oficjalnie przypieczętowana. Podczas uroczystej sesji w Suchym Lesie, Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera i Burmistrz Tamási Ribanyi Jozsef podpisali umowę partnerską. Kierunki współpracy Gminy Suchy
Las z węgierską Gminą Tamási zostały wytyczone w obszarze kultury, sportu, a przede wszystkim
oświaty. Szczególny akcent położono na tzw. wymiany młodzieży, celem poznania historii, tradycji
oraz codziennego życia swoich nowych przyjaciół.

Gmina Poronin
16 czerwca 2012

Gmina Poronin reprezentowana przez Wójta Gminy Bronisława Stocha oraz Gmina Suchy Las reprezentowana przez Wójta Gminy Grzegorza Wojterę zawarły
umowę o współpracy partnerskiej. Dokument swoimi podpisami sygnowali ponadto: Przewodnicząca Rady Gminy Poronin Maria Dawidek, Przewodniczący Rady Gminy Suchy
Las Jarosław Ankiewicz. Strony umowy oświadczyły, że będą: wspierać inicjatywy, które umożliwią mieszkańcom obu Gmin wzajemne poznanie swojej historii; wspierać organizacje, stowarzyszenia, fundacje i wspólnoty lokalne, których celem jest rozwijanie i pielęgnowanie wzajemnych kontaktów; wspierać wymianę samorządowych doświadczeń obu Gmin; podejmować
i wspierać inicjatywy lokalne o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, rekreacyjnym,
które umożliwią kontakty między mieszkańcami obu Gmin.

Hniwań (Ukraina)
24 czerwca 2017

W sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie, Wójt Gminy Suchy
Las Grzegorz Wojtera oraz Burmistrz miasta Hniwań Wołodymir Kuleshov złożyli
podpisy pod umową partnerską. By podkreślić wagę tego wydarzenia Burmistrz
Wołodymir Kuleshov wręczył Wójtowi Grzegorzowi Wojterze buławę – hetmański symbol władzy na Ukrainie, oraz granitową Deklarację Współpracy z podpisami obu włodarzy.

Nagroda
„Dębowego Liścia”

Nagroda „Dębowego Liścia” została ustanowiona z okazji 800-lecia Suchego Lasu.
Przyznawana jest corocznie od 2018 roku przez Wójta Gminy. Jej laureatami są osoby
zasłużone dla gminy Suchy Las, wybitne postacie związane z gminą.

Laureaci Nagrody „Dębowego Liścia”

2018
Zenon Pilarczyk – za zasługi dla gminy Suchy Las; znawca lokalnej historii, swoje życie
poświęcił badaniu historii gminy Suchy Las i pielęgnowaniu jej kultury.

2019
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak – w dowód uznania za
szczególne zaangażowanie w dbałość o tradycję oraz za wybitne osiągnięcia w propagowaniu
historii regionu Wielkopolski.

2020
Piotr Rączyński i Adam Rączyński – właściciele firmy Apart sp. z o.o. w dowód uznania
i wdzięczności za wkład w rozwój przedsiębiorczości w gminie Suchy Las.

OŚWIADCZENIE
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie jubileuszu 30-lecia Samorządu Terytorialnego
Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym dla polskiego samorządu. Przed trzydziestoma laty,
w odradzającej się demokratycznej Polsce został przywrócony samorząd terytorialny (gminny).
Wydarzenia, które miały miejsce w tamtym czasie odegrały kluczową rolę w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści w rozwoju wspólnot,
w pierwszej kolejności na poziomie lokalnym, a następnie regionalnym.
Istotą dokonujących się zmian, a zarazem otwarciem nowego rozdziału w historii
ustroju państwa, było uchwalenie obowiązującej do dziś Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie terytorialnym, która z dniem 29 grudnia 1998 roku otrzymała brzmienie
– Ustawy o samorządzie gminnym. Na jej mocy gmina jako wspólnota samorządowa osób
zamieszkujących określone terytorium stała się podstawową, samodzielną jednostką samorządu
terytorialnego, posiadającą kompetencje i środki do realizacji nałożonych na nią zadań.
Kolejnym bezprecedensowym wydarzeniem były pierwsze, w pełni wolne i demokratyczne
wybory po 1989 roku. Wybory samorządowe do rad gmin zarządzone zostały na dzień
27 maja 1990 roku przez Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego. Miały one istotny wpływ
na proces odbudowy samorządności w kraju i decentralizacji władzy publicznej, dały one Polakom
prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach.
Reaktywacja samorządu terytorialnego to sukces transformacji ustrojowej Polski, który przekuł
się na rozwój naszego kraju. Dziś, podejmując to Oświadczenie, chcemy podkreślić wagę wydarzeń
sprzed 30 lat, a także kluczową rolę samorządu terytorialnego w budowaniu demokratycznego państwa
polskiego.

Statut Gminy Suchy Las

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Gmina Suchy Las, zwana dalej w niniejszym statucie „Gminą”, jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu gminnego, powołaną do organizacji życia publicznego na
swoim terytorium i realizacji zadań dotyczących zaspakajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej.
2. Wszyscy mieszkańcy Gminy z mocy prawa stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele
lokalne, poprzez wybraną przez siebie Radę Gminy Suchy
Las, zwaną dalej „Radą”, Wójta Gminy Suchy Las jako organ
wykonawczy, zwanego dalej „Wójtem” oraz poprzez udział w
referendum gminnym.
3. W działaniach na rzecz upowszechnienia idei samorządowej
wśród młodzieży, Rada na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć Młodzieżową Radę Gminy, mającą charakter konsultacyjny.
4. Rada tworząc Młodzieżową Radę Gminy, nadaje jej statut
określający tryb wyboru i zasady działania.
§ 2.
1. Gmina położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim i obejmuje obszar 116,55 km2.
2. Granice terytorialne z podziałem na jednostki pomocnicze oraz
miejscowości Gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1
do Statutu.
3. W Gminie utworzone są następujące jednostki pomocnicze:
1) sołectwa: Chludowo, Golęczewo, Jelonek, Zielątkowo,
Złotkowo, Złotniki Wieś,

2) osiedla: Biedrusko, Suchy Las, Suchy Las - Wschód, Złotniki – Osiedle, Osiedle Grzybowe.
4. Utworzenie, połączenie, podział oraz znoszenie jednostek pomocniczych musi spełniać następujące zasady:
1) inicjatorami mogą być zainteresowani mieszkańcy lub organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi być poprzedzone konsultacjami, których
tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic nowej jednostki pomocniczej sporządza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien uwzględnić naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne
i więzi społeczne oraz lokalne.
§ 3.
Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Suchy Las.
§ 4.
Symbolami Gminy są:
1) Herb ustanowiony przez Radę uchwałą Nr XII/122/99 z dnia
20 czerwca 1999 r., którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do
Statutu.
2) Flaga Gminy ustanowiona przez Radę uchwałą Nr XII/123/99
z dnia 20 czerwca 1999 r., której wzór stanowi załącznik Nr 3
do Statutu.
3) Pieczęć Gminy ustanowiona przez Radę uchwałą Nr XII
/124/99 z dnia 20 czerwca 1999 r., której wzór stanowi załącznik Nr 4 do Statutu.

Rozdział II
Zakres działania i zadania gminy
§ 5.
Zakres działania Gminy określają:
1) u stawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień tych ustaw,
2) p orozumienia i umowy zawarte z innymi gminami, organami
samorządu terytorialnego, administracji rządowej bądź innymi podmiotami,
3) uchwały Rady.
§ 6.
1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez działalność:
1) swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2) gminnych jednostek organizacyjnych,
3) gminnych osób prawnych,
4) innych podmiotów krajowych i zagranicznych na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.
2. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych
osób prawnych prowadzi Wójt.

§ 7.
1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na
rzecz innych podmiotów.
2. W wyniku podziału zadań i kompetencji pomiędzy organy
administracji publicznej określonych w ustawach, Gmina poprzez swoje organy wykonuje:
1) zadania własne,
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające
z ustaw szczegółowych oraz zadania przyjęte w drodze porozumienia,
3) zadania powierzone z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Zadania określone w ust. 2 pkt. 2) wykonywane są po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

Statut Gminy Suchy Las
Rozdział III
Władze gminy
§ 8.

1. Organami Gminy są:
1) Rada,
2) Wójt.
2. R
 ada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, za wyjątkiem spraw, które są rozstrzygane przez mieszkańców Gminy.
§ 9.
1. Informacje obywatelom udzielane są ustnie w Urzędzie Gminy
w godzinach urzędowania, bądź pisemnie – w szczególności w
formie elektronicznej – w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
2. Informacje o planowanych sesjach Rady i posiedzeniach jej
komisji (termin, miejsce, porządek lub przedmiot obrad) wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz ogłasza
się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Suchy Las, przynajmniej 7 dni przed dniem posiedzenia, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.
3. Wszystkie dokumenty Rady udostępnia się obywatelom w Biurze Rady w godzinach urzędowania, za wyjątkiem dokumentów,
w stosunku do których odrębne przepisy ograniczają jawność.
4. Udostępnienie dokumentów, o których mowa w ust. 3 następuje w obecności pracownika Biura Rady.
5. Wyciągi lub kopie dokumentów wydaje się na żądanie zainteresowanych.
6. Za sporządzenie wyciągów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej
strony pobierana jest opłata na podstawie odrębnych przepisów.
7. Dostęp do dokumentów oraz protokołów z posiedzeń Rady,
a także komisji Rady, następuje z zachowaniem przepisów
ustawy o dostępie do informacji publicznej i odpowiednio innych ustaw określających odmiennie zasady i tryb dostępu do
informacji będących informacjami publicznymi.
§ 10.
1. W sprawach wskazanych w ustawach rozstrzyga się wyłącznie
w drodze referendum gminnego.
2. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla Gminy.
§ 11.
Podejmowanie uchwał przez Radę następuje z zachowaniem
przepisów ustawy oraz postanowień, o których mowa w Regulaminie Rady.
§ 12.
Rada podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji Rady.
§ 13.
1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jednego
wiceprzewodniczącego.
2. Tryb wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz
ich odwołania, przyjęcia rezygnacji albo wygaśnięcia manda-

tu, określają odrębne przepisy.
3. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady nie mogą być
przewodniczącymi komisji Rady.
§ 14.
1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, prowadzi obrady Rady oraz organizuje pracę
Rady poprzez:
1) zwoływanie sesji Rady i ustalenie porządku obrad,
2) przewodniczenie obradom,
3) sprawowanie policji sesyjnej,
4) zarządzanie i przeprowadzanie głosowania,
5) podpisywanie uchwał Rady,
6) kierowanie Biurem Rady,
7) stworzenie warunków niezbędnych do wykonywania mandatu przez radnych.
2. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania
swoich zadań wiceprzewodniczącego.
§ 15.
1. W celu kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, Rada powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji.
§ 15 a.
1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Przewodniczącego Komisji, o której mowa w ust. 1 wybiera Rada.
3. Wiceprzewodniczącego Komisji, o której mowa w ust. 1 wybierają członkowie Komisji.
§ 16.
1. Rada może powołać ze swego składu stałe i doraźne komisje
do określonych zadań ustalając ich przedmiot działania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy.
2. Przewodniczących komisji wybiera Rada.
3. Wiceprzewodniczących komisji mogą wybierać członkowie
komisji.
4. Ilość komisji stałych i ich liczebność określa Rada w drodze
odrębnej uchwały.
5. Komisje podlegają Radzie w całym zakresie swej działalności.
§ 17.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa regulamin,
stanowiący załącznik Nr 5 do Statutu.
§ 18.
1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
2. Zasady i tryb wyboru Wójta określa ustawa.
§ 19.
Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.

Rozdział IV
Jednostki pomocnicze
§ 20.
Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada
w statucie jednostki pomocniczej, z zachowaniem przepisów ustawy.
§ 21.
1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Rada uchwala corocznie w uchwale budżetowej wysokość
środków na wydatki jednostek pomocniczych.
3. J ednostki pomocnicze decydują o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2 na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

§ 22.
1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych
sprawuje Skarbnik Gminy, który przedkłada informację w tym
zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy
na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
§ 23.
1. Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli przysługuje
prawo do diet oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady.

Rozdział V
Radni
§ 24.
Do wykonywania mandatu radnego Gminy stosuje się przepisy
ustawy.
§ 25.
Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych
Rady, a przewodniczącym tylko jednej. Niniejsze uregulowanie
nie dotyczy członkostwa w komisji rewizyjnej.

§ 26.
1. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, zabierania głosu
w dyskusji we wszystkich sprawach zgodnie z porządkiem obrad sesji, występowania z interpelacjami oraz zapytaniami.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do udziału radnego w posiedzeniu komisji Rady.
3. Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań określa regulamin Rady.
4. Radni mogą tworzyć kluby radnych na zasadach określonych
w regulaminie Rady.

Rozdział VI
Pracownicy samorządowi
§ 27.
STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ (Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.558.2018.2 z dnia
22 listopada 2018 r.).

Rozdział VII
Mienie komunalne i gospodarka finansowa gminy
§ 28.
1. Gmina jest właścicielem mienia komunalnego, zwanego dalej
„mieniem”.
2. Mieniem Gminy, służącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
wspólnoty, zarządzają podmioty określone w § 6 Statutu.
3. Zasady zarządzania mieniem, o którym mowa w ust. 1, określa
Rada uchwałami, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej.
4. Wójt prowadzi:
1) rejestr składników mienia,
2) rejestr podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami mienia,
3) inne rejestry i ewidencje wymagane przepisami prawa.
§ 29.
Nabycie mienia następuje w sposób przepisany prawem.
§ 30.
Formy składania oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie
zarządu mieniem określają ustawy.

§ 31.
Zasady prowadzenia przez Gminę gospodarki finansowej na
podstawie budżetu Gminy, zwanego dalej „budżetem”, określają
ustawy.
§ 32.
Budżet jest uchwalany z zastosowaniem procedury określonej
przez Radę odrębną uchwałą.
§ 33.
Źródła dochodów Gminy, sposób wykonywania budżetu, podatki, opłaty i wpływy uznane za dochody Gminy, zasady procedury
budżetowej i gospodarki finansowej Gminy, określają ustawy.
§ 34.
Kontrolę gospodarki finansowej Gminy sprawuje Regionalna
Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

Rozdział VIIi
Akty prawa miejscowego i postanowienia końcowe
§ 35.
1. Akty prawa miejscowego stanowione przez Radę podlegają
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa
ustawa.

3. Wójt prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego, dostępny do
powszechnego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
§ 36.
Zmiany Statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego
uchwalania.

*Treść Statutu Gminy Suchy Las bez załączników. Pełna treść dostępna: bip.suchylas.pl / Gmina Suchy Las

KALENDARIUM
1990 rok

• Wybory samorządowe do Rady Gminy Suchy Las.

1991 rok

• Działalność rozpoczyna Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las.
• Powstaje Zakład Komunikacji Gminnej w Chludowie.
• Wychodzi pierwszy numer „Gazety Sucholeskiej”.
• Zostaje podpisane porozumienie w sprawie współpracy
pomiędzy ‘s Gravenmoer, Provincie Noord – Brabant (Holandia)
a Gminą Suchy Las.
• Helena i Stanisław Zwolenkiewiczowie świętują wyjątkowy
Jubileusz 70-lecia pożycia małżeńskiego.
• W Suchym Lesie dzieci będą chodzić do nowo wybudowanego
przedszkola.
• 31 grudnia 1991 roku gmina Suchy Las liczy 7537 osób.

1992 rok

• Dochodzi do utworzenia Zakładu Komunikacji Publicznej
i Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las.
• Oddana do użytku zostaje stacja uzdatniania wody
w Zielątkowie.
• Powstaje Towarzystwo Przyjaźni z Gminą ‘s Gravenmoer
w Holandii.
• Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las wydaje „Monografię Gminy
Suchy Las”, autorstwa Zenona Pilarczyka i Jana Rewersa.
• Wśród firm działających w gminie są: Wypożyczalnia Kaset
Video, Punkt Skupu Butelek (od octu, wódki oraz „Polonez”,
oranżady, wody grodziskiej, piwa, wina).
• Rozpoczyna się rekultywacja zbiornika wodnego „Ryga”
w Suchym Lesie.
• Nowo wybudowany budynek szkoły w Chludowie zostaje
uroczyście otwarty.
• Urząd Gminy zostaje wyposażony w pierwsze komputery
i drukarkę.
• Następuje pierwsze podłączenie abonentów w Suchym Lesie
do sieci telefonicznej.

1993 rok

• Suchy Las włącza się w pierwszą akcję Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
• Rozpoczyna się rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej
w Golęczewie.
• Zostaje uruchomiona pracownia komputerowa w Szkole
Podstawowej w Suchym Lesie.
• Do Suchego Lasu z wizytą przyjeżdża Premier Hanna Suchocka.
• Rusza budowa pierwszych metrów kanalizacji w gminie.
Inwestycja obejmująca Suchy Las, Jelonek, Złotniki ma
kosztować 60 miliardów zł (przed denominacją).
• W Biedrusku powstaje Prywatna Szkoła Podstawowa nr 9.

1994 rok

• Założone zostaje Sucholeskie Towarzystwo Gospodarcze
w celu krzewienia samorządności w połączeniu z promocją
przedsiębiorczości.
• Na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Młodzieżowej w Suchym
Lesie zostaje uruchomiona sygnalizacja świetlna.
• Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie
zostaje Beata Radomska.
• Werbiści w Domu Misyjnym w Chludowie otwierają Muzeum
Misyjno-Etnograficzne.
• Powstaje pierwszy folder o gminie Suchy Las.
• W Biedrusku, w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju,
odbywają się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe pod nazwą
„Most Współpracy – 94”. Ćwiczenia wizytuje Prezydent Lech
Wałęsa, Minister Waldemar Pawlak.
• W Biedrusku zostaje powołana pierwsza samorządowa Rada
Osiedla.
• Klub Abstynenta „Roman” rozpoczyna działalność w Chludowie.
• Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Chludowie zostaje
Jarosław Krajewski.
• Zawiązuje się Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las.

Gminy SUCHy LAS

* Kalendarium utworzone na podstawie wybranych informacji z „Gazety
Sucholeskiej” grudzień 1991-grudzień 1994.

Adam Tychowski
Wójt Gminy Suchy Las w kadencji 1990-1994
Do tworzących się gminnych struktur Komitetu Obywatelskiego zostałem zaproszony przez mojego sąsiada Pana Darka Grygiela. Należałem do „Solidarności”
i była to dla mnie kontynuacja pewnej myśli, idei, dotyczącej zmian ustrojowych w Polsce.
W tamtych czasach opozycja mówiła o wprowadzeniu nowego ładu w samorządach. Z tego względu odczuwałem pewien rodzaj podniecenia, zainteresowania – że
dzieje się coś nowego.
Wtedy też pojawiła się pierwsza ustawa o samorządzie terytorialnym. Zostały zarządzone wybory do rad
gmin. Nikt z nas nie miał doświadczenia, nikt się na
tym nie znał, jeżeli chodzi o przeprowadzenie wyborów.
Wszyscy byliśmy wychowankami „komuny”. Wcześniej
uczestniczyliśmy w przedstawieniu, które nazywało się
wybory, z góry ustaloną „listą” i nikt nie robił żadnej
kampanii wyborczej.
W 1990 roku wójta wybierała rada gminy, co było
krytykowane i mocno dyskutowane. Jednak myślę, że
pozwoliło to w większości odświeżyć urzędy. Czy w nowej rzeczywistości trudno było sprawować tę funkcję?
Oczywiście, że tak. Wymagało to ode mnie nabycia profesjonalnej wiedzy, ale czułem, że uczestniczę w czymś
ważnym, przełomowym.
Jakie były oczekiwania społeczne po „nowej” rzeczywistości? Przede wszystkim, że mieszkańcy będą mieli
większy wpływ na to, co dzieje się w gminie. Było wiele
osób, spoza Rady Gminy, które przychodziły na sesję
i walczyły o różne ważne dla nich rzeczy. Sala sesyjna mieściła się w Urzędzie Gminy na piętrze i czasami
nie była w stanie wszystkich pomieścić. W tym miejscu
należy przywołać śp. Panią Aleksandrę Hoffmannową,
która zwracała uwagę na sprawy, które gdzieś nam, w
natłoku innych spraw, umykały. Z czasem jednak ludzie
zaczęli wierzyć, że indywidualna wizyta w urzędzie
przyniesie większe rezultaty.
Wówczas oprócz Rady Gminy był jeszcze Zarząd
Gminy, który pod przewodnictwem wójta był organem
wykonawczym. Podejmował on istotne decyzje dla gminy, np. w sprawach budżetowych i inwestycyjnych.
W tamtym czasie dla gminy najważniejsze były dwie
kwestie. Po pierwsze uporządkowanie pewnego nieładu
urbanistycznego, który był dotkliwy dla niektórych ludzi. Po drugie budowa kanalizacji. Na realizację tej inwestycji, liczonej wtedy w miliardach złotych (inflacja),
nie było na początku pieniędzy i nie wiedzieliśmy skąd
je wziąć. Ale negocjacje z Miastem, dotyczące składowiska odpadów i podpisanie umowy, w której zażądaliśmy ekwiwalentu za korzystanie z naszego terenu, zakończyły się sukcesem. Pieniądze od Miasta pozwalały
na skanalizowanie znaczącej części Suchego Lasu. To
był niewątpliwy sukces naszej kadencji. Jeżeli chodzi
o pierwszy temat, to gospodarowanie przestrzenią gminy zaczęliśmy porządkować.

Poza tym, jako samorządowcy oczekiwaliśmy na
poprawne obudowanie prawne tych wszystkich działań,
z którymi samorząd musiał się zmierzyć. Wiele było sporów na temat ustawy kompetencyjnej, która rozdzielała
zadania pomiędzy poszczególne organy. Ustawa powstała na szybko i nie rozwiązywała wszystkich problemów,
które były wynikiem reformy samorządowej. Sporo też
było zaniedbań z czasów „komuny”. Przykładem mogą
być drogi. W gminie mieliśmy drogi publiczne, wybudowane i utwardzone przez gminę, ale znajdujące się na
prywatnych działkach. I trzeba było coś z tym zrobić.
W tamtym czasie miałem i teraz także mam wiele obiekcji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu.
Pewne rzeczy stanowią niewątpliwy postęp, ale uważam, że samorząd jeszcze słabo ewoluuje. Poza tym
niedoskonały jest system prawa, kwestie sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych
czy izb obrachunkowych. Są to rzeczy dla mnie nie do
końca dopracowane mimo upływu 30 lat.

1994 ROK
• Gmina Suchy Las zajmuje terytorium
11.655 ha, z czego większą część zajmuje
poligon „Biedrusko”.
• W gminie mieszka 7.859 osób
(stan na dzień 26 kwietnia 1994 r.).
• Ludność poszczególnych miejscowości wynosi:
– Suchy Las 2.427 osób,
– Złotniki (z Jelonkiem) 1.129 osób,
– Złotkowo 258 osób,
– Golęczewo 646 osób,
– Chludowo 1.032 osoby,
– Zielątkowo 231 osób,
– Biedrusko 2.136 osób.
• Na terenie gminy działa 1036 podmiotów
gospodarczych.
• Ewidencja podatkowa wykazuje 360
gospodarstw rolnych.

Powstanie
samorządu zmieniło
w Polsce wszystko
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Sekretarz Gminy Suchy Las w kadencji 1990-1994
Radny Gminy Suchy Las w kadencji 1994-1998

Czy Pana zdaniem przywrócenie samorządu terytorialnego było kluczowym wydarzeniem w budowaniu nowego demokratycznego państwa polskiego?
Przywrócenie samorządu było najbardziej rewolucyjną
zmianą – tak w świadomości społecznej, jak i osobistej Polaków – jaką nasze pokolenie przeżyło po bankructwie PRL-u z jego centralistyczną kontrolą życia
społecznego i gospodarczego. Centralne zarządzanie,
sterowanie potrzebami obywateli przecież pokutowało
kilka dekad. W jakimś sensie wszyscy do tego przywykliśmy. Na szczęście tylko w jakimś sensie, bo kiedy
tylko otworzyła się taka możliwość, Polacy chcieli innej Polski – w której ich głosy słychać i ktoś się z nimi
liczy. Tak więc powstanie samorządu, najpierw gminnego, potem powiatowego i wojewódzkiego zmieniło w Polsce wszystko. Dosłownie. I nie jest to żadną
przesadą. Mówiąc w największym skrócie, właściwie
z dnia na dzień tysiące obywateli – wspólnot lokalnych i regionalnych – poprzez wybranych przez siebie
przedstawicieli mogło już decydować o tym, jak ma
wyglądać ich otoczenie, co najpierw trzeba zrobić i na
co wydawać publiczne pieniądze. Mało tego – dostaliśmy prawo kontrolowania tych działań, co wcześniej
było nie do pomyślenia. Trzeba przyznać, że ‘zaskoczyliśmy’ i z niemałym entuzjazmem podjęta tu i teraz
wspólna praca w interesie konkretnych wspólnot i regionów sprawiła, że nasza gmina, powiat, cała Wielkopolska i Polska – zmieniły się nie do poznania. Nie
trzeba daleko szukać – wystarczy przejechać drogami
na przykład właśnie gminy Suchy Las. Zrealizowane tu
inwestycje, powstała infrastruktura drogowa i społeczna, osiedla mieszkaniowe, oferta sportowa i kulturalna, a nawet zamożność samej gminy i jej mieszkańców
wydają się młodemu pokoleniu, że były tu od zawsze.
A to wszystko zaledwie w 30 lat. Świadomość, że się
w tym uczestniczyło daje autentyczną satysfakcję.
Wracam do tamtych czasów z wielkim sentymentem
– nam wszystkim wydawało się, że zawojujemy cały
świat – tyle było w nas wiary i entuzjazmu z faktu, że
tworzymy nową historię – nareszcie prawdziwie wolnej Polski.
Jeżeli chodzi o Gminę Suchy Las, w której w 1990
roku został Pan Sekretarzem, to z czym musiały
zmierzyć się nowe władze? Co było wówczas priorytetem i jak wyobrażali sobie Państwo nową samorządową rzeczywistość?
Jak pewnie w całym kraju, także w naszej gminie,

nowe ścierało się ze starym. Potrzebowaliśmy ludzi,
którzy chcą, czują i rozumieją samorządność. Zaczęliśmy więc od edukacji. Jak? Na przykład w marcu
1990 roku redagowałem gazetkę wyborczą Komitetu
Obywatelskiego Gminy Suchy Las. Jej treść miała służyć m.in. temu procesowi – prosto i konkretnie tłumaczyłem, co, jak, dlaczego i po co się zmienia. Najważniejsza jednak była zmiana, która musiała się dokonać
w człowieku. Potrzebne było silne przekonanie, że bez
nas, naszej pracy, kreatywności, aktywności, uczciwości oraz odpowiedzialności za siebie i całą wspólnotę
lokalną, rodząca się na naszych oczach demokratyzacja życia, Polakom się nie uda. Nawet gdybyśmy mieli
najbardziej demokratyczne prawo i przepisy na świecie. No i że to nie slogan nowej, tym razem samorządowej, władzy, ale rzeczywistość, na którą nareszcie
mamy realny wpływ. Pisałem wtedy, że „demokracja
to przywilej, z którego trzeba się nauczyć korzystać”.
Dziś jeszcze bym dodał: którego trzeba strzec. Ale
o tym za chwilę. Wtedy się udało – w pierwszej Radzie
Gminy Suchy Las znaleźli się ludzie dobrze wykształceni, cieszący się autorytetem lokalnej społeczności.
Wydaje mi się, że jak na pierwsze lata samorządności,
daliśmy sobie nieźle radę. Kto dziś pamięta, że Suchy
Las był wtedy jedną z wielu podpoznańskich wsi o charakterze rolniczym, a sama gmina cywilizacyjnie słabo
rozwinięta – w większości bez sieci wodociągowej,
bez kanalizacji, praktycznie bez dogodnej komunikacji. Czas płynął, a nasza miejscowość, a wraz z nią cała
gmina, przeszły gruntowną metamorfozę – te rosnące
osiedla mieszkaniowe – Poziomkowe czy Grzybowe
– liczba salonów samochodowych, sieci handlowych
i usługowych, dogodna infrastruktura drogowa i kolejowa, centrum i obiekty sportowo-rekreacyjne i kulturalne, komunikacja publiczna. Chyba nigdy nie zapomnę, jak budowaliśmy wodociągi wspólnie z mieszkańcami – gmina kładła rury, a ludzie własnym kosztem budowali przyłącza do swych domów. Albo jak
z trzema innymi gminami tworzyliśmy komunikację
publiczną – z 15 mechanikami i kierowcami oraz czekiem w portfelu pojechałem do Sanoka kupować autobusy. Podróż w jedną stronę trwała kilkanaście godzin,

a powrót pachnącymi nowością pojazdami – prawie
dwie doby. Podróż skutecznie przedłużały nam występujące w nich usterki. Albo jak organizowałem komunikację zastępczą – wynajęci miejscowi rolnicy posiadający „nyski” testowali na pasażerach pojemność swych
pojazdów! Ale nie brakowało nam determinacji.
Czy z perspektywy czasu, dziś jako Marszałka Województwa Wielkopolskiego, uważa Pan, że reforma
samorządowa była i jest sukcesem polskiej demokracji? Czy wymaga może korekty, z czym dziś
muszą mierzyć się samorządy i jaka jest przyszłość
samorządności w Polsce?
Oczywiście – to była rewolucja – na tamte czasy i możliwości. Ale trzeba też przyznać, że mimo 30 lat praktykowania samorządności, nadal się jej uczymy – od
2004 roku także od regionów europejskich, które mają
o wiele dłuższe samorządowe doświadczenia. Warto
tu przypomnieć, że Suchy Las uczył się samorządności
jeszcze przed wyborami w 1990 roku od partnerskiej

gminy holenderskiej, której przedstawiciele wtedy do
nas przybyli. A ci z nas, którzy pojechali do Holandii, na własne oczy zobaczyli, że można funkcjonować
na innym poziomie cywilizacyjnym niż ma to miejsce
w Polsce. Poza tym nadal – jak wspomniałem – musimy jej strzec, bo już dziś widać, że przedstawicieli władzy centralnej to „samo rządzenie” w naszych
małych ojczyznach uwiera. Na nasze barki – samorządów wszystkich szczebli – spada coraz więcej zadań
publicznych, za którymi nie idą publiczne pieniądze.
Chodzi głównie o oświatę i opiekę zdrowotną. Zauważamy także, że pod pretekstem, iż – mówiąc skrótowo –
w samorządach źle się dzieje, pojawiają się próby ograniczania naszej samodzielności, zmniejszania naszych
kompetencji, redukowania roli samorządu do narzędzia
wykonującego odgórne polecenia.
Jaka będzie przyszłość samorządności w Polsce, zdecydują wyniki wyborów prezydenckich i determinacja
samorządów w obronie swoich wspólnot.

30 lat temu
byliśmy pełni euforii
Grażyna Głowacka
Radna Powiatu Poznańskiego
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las
w kadencjach: 1990-1994, 1998-2002, 2002-2006

Z Suchym Lasem związana jestem od 1972 roku. Jednak to były inne czasy. Dopiero stuprocentowa odwilż
w 1990 roku umożliwiła włączenie się w pracę dla
gminy Suchy Las. Tu muszę podziękować Krzysztofowi Pilasowi, który na moją rzecz zrezygnował z kandydowania z ramienia Komitetu Obywatelskiego do Rady
Gminy. A dlaczego zdecydowałam się na taką działalność – może to zabrzmi infantylnie, ale już od szkoły
podstawowej, a potem w liceum działałam w samorządzie uczniowskim czy w szkolnym Kole PCK. Organizowaliśmy akcje charytatywne dla domów dziecka,
domów opieki społecznej czy jako wolontariuszki
opiekowałyśmy się samotnymi starszymi osobami.
A w dorosłym życiu chciałam nadal służyć ludziom.
30 lat temu byliśmy pełni euforii, która dawała nam
niesamowitą siłę i pewność, że idą zmiany i to zmiany
dla dobra społeczeństwa. Dla nas było to budowanie
od podstaw. Staliśmy się samorządni. Nikt nam nie
narzucał co mamy robić. Tworzyliśmy struktury Rady
Gminy zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie
terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku i wybieraliśmy
wójta pierwszej kadencji.
Najważniejszym palącym problemem, który został do
rozwiązania po naszych poprzednikach, było wysypisko śmieci dla miasta Poznania, obecnie zwane składowiskiem odpadów. Ale żeby opowiedzieć na temat

negocjacji, podjętych uchwał i podpisania umowy
z miastem Poznań, to potrzebny byłby oddzielny artykuł. Drugą ważną sprawą była oświata i jej baza lokalowa, zwłaszcza w Chludowie i Golęczewie. Problem
przedszkoli i wiele, wiele innych. Może warto powiedzieć, że w 1990 roku nie było nawet jednego kilometra kanalizacji sanitarnej czy deszczowej.

O wyborach do rad gmin – 1990 r.
Rangę tych wyborów podnosi fakt, że były to pierwsze całkowicie niezależne wybory po II wojnie światowej. Warto też zastanowić się pokrótce nad
wnioskami wynikającymi z tych wyborów. Duże zainteresowanie wyborami
– z tego należy oczekiwać, że pracą Rady Gminy Suchy Las też będzie towarzyszyło duże zainteresowanie, na co chcę uczulić obecnych radnych. Duży
udział radnych wywodzących się bądź z komitetów niezrzeszonych, bądź
z KO wskazuje na oczekiwania daleko idących zmian przez naszych wyborców.
Także wyniki wyborów nakładają na nas radnych dużą odpowiedzialność.
Fragment przemówienia Grażyny Głowackiej
podczas I sesji Rady Gminy w 1990 roku

Samorząd Gminy Suchy Las
KADENCJA 1990-1994
Wójt Gminy:
Sekretarz Gminy:
Skarbnik Gminy:
Przewodnicząca Rady Gminy:

Zarząd
Gminy Suchy Las
Stanisław Szmania
Wojciech Zieliński
Marian Szymański
Maria Hyjek
Ewa Marciniak
Sławomir Dolata

Radni
Gminy Suchy Las

Dariusz Brzozowski
Sławomir Dolata
Grażyna Głowacka
Maria Hyjek
Krzysztof Jarecki
Henryk Juszczak
Andrzej Kamiński
Tadeusz Krasiński
Ewa Marciniak
Mirosława Misiorna
– Przewodnicząca Komisji ds.
Oświaty, Kultury i Opieki
Społecznej
Wiesław Misiorny

Adam Tychowski
Marek Woźniak
Maria Fabiś
Grażyna Głowacka
Fryderyka Pawlik
Leszek Rajewski
Leszek Roszczyk
– Przewodniczący Komisji ds.
Rolnictwa
Stanisław Szmania
Marian Szymański
Marian Świerkowski
Edward Wieland
– Przewodniczący Komisji ds.
Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego
Barbara Wojtalak
Wojciech Zieliński

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko –
Chludowo – Zbigniew Hącia
Golęczewo – Jan Goch
Zielątkowo – Czesław Matelski
Złotkowo – Jan Nowak
Suchy Las – Krzysztof Pilas
Złotniki – Stanisław Frydrych

Gminy SUCHy LAS

KADENCJA 1994-1998

Wójt Gminy: Grzegorz Pawłowski
Sekretarz Gminy: Grzegorz Wojtera
Skarbnik Gminy: Maria Fabiś
PrzewodniczącY Rady Gminy:	Jan Sieg

Zarząd
Gminy Suchy Las

Stanisław Frydrych
Zbigniew Hącia
Barbara Hędrzak
Bogumił Maria Machyński
Leszek Majchrzak

Radni
Gminy Suchy Las

Andrzej Cepa
Stanisław Frydrych
– Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
Zbigniew Hącia
Barbara Hędrzak
Maria Hyjek
Bogumił Maria Machyński
Leszek Majchrzak
Czesław Matelski
Witold Matuszczak
– Przewodniczący Komisji
Finansowo-Budżetowej
Grażyna Matysiak
– Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Krystyna Moszyńska
– Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu
Marian Bajer
Grzegorz Pawłowski
Jan Rawecki
– Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Leśnictwa

Jan Sieg
Stanisław Szmania
Edward Wieland
– Przewodniczący Komisji
Ekorozwoju, Gospodarki
Przestrzennej i Promocji Gminy
Danuta Wilk
– Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej
Marek Woźniak
Wojciech Zieliński

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko – Andrzej Wilk
Chludowo – Zbigniew Hącia
Golęczewo – Andrzej Stańko
Zielątkowo – Czesław Matelski
Złotkowo – Jan Nowak
Suchy Las – Krzysztof Pilas
Złotniki Wieś – Stanisław Frydrych
/ Ryszard Janasik
Złotniki Osiedle – Mirosław Nochowicz

KADENCJA 1998-2002

Wójt Gminy: Grzegorz Wojtera
Zastępca Wójta Gminy: Jerzy Świerkowski
Sekretarz Gminy:	Joanna Nowak
Skarbnik Gminy:	Monika Wojtaszewska
Przewodnicząca Rady Gminy: Grażyna Głowacka
Radni Powiatu z terenu Gminy: Marek Niedbała,

		 Marek Woźniak,
		Ewa Marciniak

Zarząd
Gminy Suchy Las
Zbigniew Bykowski
Zbigniew Hącia
Leszek Roszczyk
Grzegorz Wojtera
Jerzy Świerkowski

Radni
Gminy Suchy Las

Jarosław Ankiewicz
– Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Spraw
Komunalnych
Jacek Czabański
Jacek Czaczyk
Zbigniew Bykowski
Grażyna Głowacka
Zbigniew Hącia
– Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu
Barbara Hędrzak
Ryszard Janasik
Hilary Kapsa
Piotr Koperski
– Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Tadeusz Krasiński
Grzegorz Pawłowski

Jan Rataj
– Przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Leszek Roszczyk
Marek Suszczyński
Józef Śpiewak
– Przewodniczący Komisji
Finansowo-Budżetowej
Marian Świerkowski
Ryszard Tasarz
– Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa i Spraw
Społecznych
Danuta Wilk
Franciszek Wojtalak

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko – Andrzej Wilk/Tadeusz
Krasiński
Chludowo – Zbigniew Hącia
Golęczewo – Andrzej Stańko
Zielątkowo – Czesław Matelski
Złotkowo – Jan Nowak
Suchy Las – Krzysztof Pilas
Złotniki Wieś – Ryszard Janasik
Złotniki Osiedle – Mirosław
Nochowicz

KADENCJA 2002-2006

Wójt Gminy: Grzegorz Wojtera
Zastępca Wójta Gminy: Jerzy Świerkowski
Sekretarz Gminy:	Joanna Nowak
Skarbnik Gminy:	Monika Wojtaszewska
Przewodnicząca Rady Gminy: Grażyna Głowacka
Radni Powiatu z terenu Gminy: Marek Niedbała,

		 Marek Woźniak

Marszałek Województwa
Wielkopolskiego: Marek Woźniak
(od października 2005 roku)

Radni
Gminy Suchy Las

Jarosław Ankiewicz
– Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Spraw
Komunalnych
Andrzej Cygańczyk
Grażyna Głowacka
Zbigniew Hącia
Ryszard Janasik
Piotr Koperski / Wojciech
Korytowski
– Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Józef Ochnio
Grzegorz Pawłowski
Krzysztof Pilas
– Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu
Andrzej Rakowski
Mirosław Stencel
Maria Szymczak
Józef Śpiewak
– Przewodniczący Komisji
Finansowo - Budżetowej

Ryszard Tasarz
– Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa i Spraw
Społecznych
Zygmunt Trzybiński
– Przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko – Tadeusz Krasiński
Chludowo – Halina Gramsch
Golęczewo – Andrzej Stańko
Osiedle Grzybowe – Stanisław
Wróbel
Zielątkowo – Czesław Matelski
Złotkowo – Jan Nowak
Suchy Las – Krzysztof Pilas
Złotniki Wieś – Ryszard Janasik
Złotniki Osiedle – Wojciech
Rybarczyk

Samorząd Gminy Suchy Las
KADENCJA 2006-2010

Wójt Gminy: Grzegorz Wojtera
Zastępca Wójta Gminy: Jerzy Świerkowski
Sekretarz Gminy:	Joanna Nowak
Skarbnik Gminy:	Monika Wojtaszewska
Przewodniczący Rady Gminy: Jarosław Ankiewicz
Radni Powiatu z terenu Gminy: Grażyna Głowacka,

		Ewa Kuleczka-Drausowska
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego: Marek Woźniak

Radni
Gminy Suchy Las

Jarosław Ankiewicz
Lidia Grzeszczyk
– Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu
Krzysztof Hozenberg
Wojciech Korytowski
Anna Małłek
Lechosław Napierała
– Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Krzysztof Pilas
Andrzej Rakowski
– Przewodniczący Komisji
Finansowo-Budżetowej
Mirosław Stencel
Zdzisław Szymański
Józef Śpiewak
Ryszard Tasarz
– Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa i Spraw
Społecznych
Zygmunt Trzybiński
– Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego i Spraw
Komunalnych
Paweł Tyrka
– Przewodniczący Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Stanisław Wróbel

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko
– Danuta Wilk / Witold Żebrowski
Chludowo
– Marek Suszczyński / Halina Gramsch
Golęczewo – Andrzej Stańko
Osiedle Grzybowe – Krzysztof
Gorczyński
Zielątkowo – Czesław Matelski
Złotkowo – Janusz Dreger
Suchy Las – Krzysztof Pilas
Złotniki Wieś – Ryszard Janasik
Złotniki Osiedle – Wojciech
Rybarczyk / Stanisław Jezierski

Gminy SUCHy LAS

KADENCJA 2010-2014

Wójt Gminy: Grzegorz Wojtera
Zastępca Wójta Gminy: Jerzy Świerkowski
Sekretarz Gminy:	Joanna Nowak
Skarbnik Gminy:	Monika Wojtaszewska
Przewodniczący Rady Gminy: Jarosław Ankiewicz
Radni Powiatu z terenu Gminy: Grażyna Głowacka
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego: Marek Woźniak

Radni
Gminy Suchy Las

Jarosław Ankiewicz
Urszula Ćwiertnia
Grażyna Gronowska
– Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Wojciech Korytowski
Anna Małłek
Tomasz Mikołajczak
Katarzyna Niewczas
Krzysztof Pilas
– Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu
Andrzej Rakowski
– Przewodniczący Komisji
Finansowo-Budżetowej
Grzegorz Rewers
– Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Spraw
Komunalnych
Paweł Tyrka
Ryszard Tasarz
– Przewodniczący Komisji
Porządku, Spraw Społecznych
i Ochrony Środowiska
Danuta Wilk
Stanisław Wróbel
Izabela Zeiske

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko – Małgorzata Sobieraj
Chludowo – Halina Gramsch
Golęczewo – Przemysław Majkowski
Osiedle Grzybowe – Małgorzata
Salwa-Haibach
Zielątkowo – Regina Roszczyk
Złotkowo – Michał Brdęk
Suchy Las – Krzysztof Pilas
Suchy Las–Wschód
– Anna Ankiewicz
Złotniki Wieś – Ryszard Janasik
Złotniki Osiedle – Michał Przybylski
Jelonek – Marek Dłużewski

KADENCJA 2014-2018

Wójt Gminy: Grzegorz Wojtera
Zastępca Wójta Gminy: Jerzy Świerkowski / Marcin Buliński
Sekretarz Gminy:	Joanna Nowak
Skarbnik Gminy:	Monika Wojtaszewska
Przewodnicząca Rady Gminy: Małgorzata Salwa-Haibach
Radni Powiatu z terenu Gminy: Grażyna Głowacka,

		Ewa Kuleczka-Drausowska
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego: Marek Woźniak

Radni
Gminy Suchy Las

Jarosław Ankiewicz
Urszula Ćwiertnia
Zbigniew Hącia
Maciej Jankowiak
Wojciech Korytowski
Grzegorz Łukszo
– Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Włodzimierz Majewski
– Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego;
– Przewodniczący Komisji Doraźnej
Dariusz Matysiak
– Przewodniczący Komisji
Finansowo - Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego
Krzysztof Pilas
– Przewodniczący Komisji
Społecznej
Michał Przybylski
– Przewodniczący Komisji Doraźnej
(Statutowej)
Grzegorz Rewers
Małgorzata Salwa-Haibach

Agnieszka Targońska
– Przewodnicząca Komisji
Komunalnej i Ochrony
Środowiska
Ryszard Tasarz
Paweł Tyrka

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko
– Magdalena Przystałowska /
Radosław Banaszak
Chludowo – Halina Gramsch
Golęczewo – Przemysław
Majkowski
Osiedle Grzybowe – Małgorzata
Salwa–Haibach
Zielątkowo – Regina Roszczyk
Złotkowo – Michał Brdęk
Suchy Las – Michał Dziedzic
Suchy Las–Wschód – Anna
Ankiewicz
Złotniki Wieś – Ewa Korek
Złotniki Osiedle – Grzegorz
Słowiński
Jelonek – Marek Dłużewski

KADENCJA 2018-2023

Wójt Gminy: Grzegorz Wojtera
Zastępca Wójta Gminy: Marcin Buliński
Sekretarz Gminy:	Joanna Nowak
Skarbnik Gminy:	Monika Wojtaszewska
Przewodnicząca Rady Gminy: Anna Ankiewicz
Radni Powiatu z terenu Gminy: Grażyna Głowacka,

		 Jerzy Świerkowski
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego: Marek Woźniak

Radni
Gminy Suchy Las

Anna Ankiewicz
Radosław Banaszak
Marian Bajer
– Przewodniczący Komisji
Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych
Zbigniew Hącia
Maciej Jankowiak
– Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Iwona Koźlicka
– Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
(do kwietnia 2020 r.)
Krzysztof Łączkowski
Włodzimierz Majewski

Joanna Pągowska
– Przewodnicząca Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego
Michał Przybylski
Wiesława Prycińska
Joanna Radzięda
– Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych
Robert Rozwadowski
Grzegorz Słowiński
Tomasz Sztolcman

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko – Radosław Banaszak
Chludowo – Halina Gramsch
Golęczewo – Katarzyna Kachel
Osiedle Grzybowe – Jarosław
Dudkiewicz
Zielątkowo – Wiesława Rodowska
Złotkowo – Sylwia Sawińska
Suchy Las – Sylwia Szenk
Suchy Las–Wschód – Anna
Ankiewicz
Złotniki Wieś – Ewa Korek
Złotniki Osiedle – Grzegorz
Słowiński
Jelonek – Marek Dłużewski

Ref.

Tu posadziłem dąb –

Suchy Las – jestem stąd!
I odnalazłem co cenię –
Suchy Las – jestem stąd!
Tu postawiłem dom –
Suchy Las – jestem stąd!
Każdego dnia zapuszczam korzenie
(w tę ziemię)
1.
Na obrzeżach Poznania miasta
Spadła kiedyś z nieba gwiazda
Tam wznosiła się Góra Moraska
I to prawda, a nie tylko opowiastka
Meteoryt, przynosi sławę do tej pory
Nadając temu miejscu styl i koloryt
Suchy Las – doszły słuchy nas
Że to historia już ośmiu setek lat
Tu urodził się Bogusławski Wojciech
Teatru Narodowego ojciec
Zwolenkiewicz walczył
w Powstaniu Wielkopolskim
Od tradycji do nowoczesności
Biały maltański krzyż, żółte liście dębu
Na czerwonym tle, symbole naszego herbu
Ludzie chcą tu mieszkać
Tu szukają szczęścia
Chcę do jedynego miejsca na ziemi…
2.
Aktywni ludzie to rozwoju filar
Dlatego Suchy Las to solidna gmina
Wciąż rosnąca, przedsiębiorcza
Dumna, mocna, wielkopolska
Przez Jelonek, Złotniki do Chludowa
Gdzie rozbrzmiewa pieśń ludowa
Przez Łagiewniki do Biedruska
Gdzie lasy poligonu i bezludna puszcza
Święty spokój, kiedy już kończysz pracę
Masz gdzie iść z dzieckiem na spacer
Pełne parki, pełne place
Centrum Kultury, biblioteka, basen
Piłkarski mecz, bieg, sportowy raj
Dzieciaki mają fun, rowerowy rajd
Jak dąb wśród traw
Mój dom – Suchy Las

#SLjestemstad
MEZO

#SLjestemstad

- Suchy Las - Jestem stąd!

#SLjestemstad
Gminy SUCHy LAS

