
1 
 

Protokół nr 0012.18.KBG.2016 

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej i 

Komisji Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2016 roku 
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Jerzy Góralski   - Przewodniczący Komisji 

2. Małgorzata Cyra   - Członek Komisji  

3. Piotr Pawlak    - Członek Komisji 

4. Józef Kułaga    - Członek Komisji  

5. Wiesława Kucharska   - Członek Komisji 

Oraz:  

6. Anna Marcinkowska   - Komisja Rewizyjna  

7. Przemysław Dymarkowski  - Komisja Rewizyjna  

8. Jolanta Dombrowska   - Komisja Rewizyjna  

9. Joanna Watkowska   - Komisja Rewizyjna 

10. Barbara Kamińska   - Wójt Gminy  

11. Katarzyna Górska   - Z-ca Wójta  

12. Jan Heś    - Przewodniczący RG  

13. Lucyna Borodzicz   - Komisja Polityki Społecznej  

14. Barbara Weiher   - Komisja Polityki Społecznej  

15. Henryka Król    - Komisja Polityki Społecznej  

16. Franciszek Kołsut   - Komisja Polityki Społecznej  

17. Sławomir Kaźmierski  - mieszkaniec wsi Koźliny  

18. Barbara Jaszczuk – Skolimowska – firma PPR DOM Starogard Gdański  

19. Celina Kowalska   - pracownik UG  

20. Tomasz Drozdowski   - Twórca Strategii Rozwoju Gminy Suchy Dąb 

 

Temat posiedzenia: 

1. Analiza uwag dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Dąb. 

2. Omówienie projektu "Strategii Rozwoju Gminy Suchy Dąb 2020 Plus". 

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitała Barbara Kamińska Wójt Gminy i przekazała 

głos Pani Katarzynie Górskiej.  

Ad. 1  

Zastępca Wójta zaczęła od wątku strefy pod budowę elektrowni wiatrowych – 

wpłynęło bardzo dużo uwag (mieszkańcy są przeciwni), jest też sporo uwag dotyczących 

terenów rolnych. W dniu dzisiejszym wszystkie uwzględnione i nieuwzględnione zostaną po 

kolei omówione oraz zostaną podane przyczyny podjęcia takich decyzji. Na sesji radni będą 

musieli rozstrzygnąć czy tak zostanie, czy należy coś jednak zmienić. Pani Górska przekazała 

głos przedstawicielce firmy PPR DOM ze Starogardu Gdańskiego Pani Barbarze Jaszczuk – 

Skolimowskiej, która po kolei objaśniła zgodnie z zał. nr 1 do protokołu dlaczego uwagi są 

uwzględnione lub też nie oraz wskazywała na mapie, w których miejscach na terenie naszej 

Gminy znajdują się omawiane grunty (w formie elektronicznej, do protokołu dołączono 

wydruk mapy – zał. nr 2 do protokołu). Generalnie wszystkie wniesione uwagi do projektu 

studium można podzielić na 4 grupy: teren w Grabinie – Zameczek – ogródki działkowe, 
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zmiany detaliczne (z działek rolnych na nierolnicze, np. budowlane, usługowe itp. i są to 

uwagi indywidualne), uwagi bez treści, ale wyrażające protest wobec stref budowy elektrowni 

wiatrowych – obręb Krzywe Koło i Koźliny oraz największa grupa wniosków dotycząca 

wprost sprzeciwu wobec budowy elektrowni wiatrowych w w/w obrębach. Pani Wójt 

wyjaśniła, że nieuwzględnione uwagi zostały odrzucone tylko dlatego, że pojedyncze działki 

znajdują się gdzieś daleko w polach (rolna – budowlana, rolna – usługowa, itp. a dookoła 

istnieje zupełnie inna funkcja działek), bądź też instytucje opiniujące nasz plan 

zagospodarowania wypowiedziały się negatywnie.  

Radna Małgorzata Cyra poprosiła pozostałych radnych o spotkanie przed sesją Rady 

Gminy dotyczące elektrowni wiatrowych. Jej zdaniem rolnicy dużo przez to stracą, m.in. nie 

będzie możliwości budowy domu, zmiany funkcji działek, a ich ceny spadną. Pani Wójt 

zwróciła uwagę na fakt, że zbudowana elektrownia wiatrowa byłaby dodatkowym 

przypływem funduszy dla Gminy, z których można by było wykonać o wiele więcej zadań i 

inwestycji niż dotychczas. Wypowiedziała się radna Watkowska, iż w poprzedniej kadencji 

była przeciwna budowie wiatraków, ale nikt jej nie słuchał, teraz można by było uniknąć 

całego tego zamieszania. Barbara Jaszczuk – Skolimowska wyjaśniła: aby powstały wiatraki 

musi być zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na razie tego nie 

ma, więc nic się w tym kierunku nie dzieje. Zdanie Pani Cyry podtrzymuje mieszkaniec 

Koźlin Pan Sławomir Kaźmierski – po wybudowaniu wiatraków będzie obowiązywała strefa 

ochronna, na ziemi rolnej rolnicy nie będą mogli tworzyć nowych siedlisk, a jeżeli chodzi o 

ewentualną sprzedaż, to spadną ceny i w stosunku do obecnych będą o wiele niższe. 

Przedstawicielka firmy DOM odpowiedziała, że ta strefa nie jest jednoznaczna z zakazem 

budowy siedliska. Poprosiła radnych o podjęcie decyzji – czy kontynuujemy politykę 

energetyki odnawialnej, czy radykalnie to zmieniamy i wyrzucamy całkowicie z planu 

zagospodarowania. Zdaniem Katarzyny Górskiej Gmina powinna pójść naprzód, otworzyć się 

na nowe rozwiązania, rozwijać. Dzięki wiatrakom Gmina miałaby dodatkowe i regularne 

fundusze na kolejne inwestycje. A powstanie samej strefy pod budowę elektrowni 

wiatrowych nie oznacza, że od razu będą budowane wiatraki.  

Po tej wymianie zdań Barbara Jaszczuk wraz z Panią Wójt omówiły po kolei 

wszystkie uwagi zgodnie z załącznikami do protokołu. Na koniec radni poprosili, aby w 

miarę możliwości nie blokować rolników i mieszkańców i uwzględniać uwagi dotyczące 

zmiany ich funkcji działek na siedliska i mieszkaniówkę.  

 

15.30 – ogłoszono 15 min. przerwę, posiedzenie opuścił F. Kołsut oraz W. Kucharska  

 

Ad. 2  

Po przerwie rozpoczęto część drugą dotyczącą Strategii Rozwoju Gminy Suchy Dąb. 

Głos zabrał radny Dymarkowski – strategia jest dokumentem-fundamentem rozwoju Gminy. 

Można dzięki niej starać się o różnego rodzaju dotacje, według radnego nie była ona tworzona 

do końca tak jak powinna. Była „jakaś” ankieta, ale była ona zbyt rozbudowana, za dużo 

pytań, za dużo informacji, otwarte odpowiedzi, niezrozumiała, nie chciało się jej wypełniać, 

zrobiło to na całą Gminę zaledwie kilka osób. Radny w prezentacji multimedialnej porównał 

strategię rozwoju Gminy do strategii biznesowej, jednak twórca Strategii Pan Tomasz 

Drozdowski, upomniał, iż między nimi zachodzą duże różnice i nie można ich porównywać. 

W naszej Strategii podajemy kierunki rozwoju, a nie konkretne cele tak jak w strategii 

biznesowej. Katarzyna Górska dodała, że nie możemy podać tych konkretnych celów z 

prostego względu – będzie potem problem z pozyskaniem środków i dotacji. A tak, są tylko 
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kierunki i mamy duże możliwości manewru w tym temacie. Panu Dymarkowskiemu zabrakło 

określenia i rozszerzenia tematów dotyczących polityki społecznej, szkolnictwa i edukacji, 

komunikacji, bezrobocia, pomocy społecznej, zadłużenia, biznesu, infrastruktury. Mając 

przed sobą dokument Strategii Pan Drozdowski wyjaśniał radnym po kolei każdy punkt 

wymieniony przez radnego Przemysława, co na koniec sprowadziło się do puenty Pani 

Górskiej – nie można podać konkretnych celów, a jedynie zarys i kierunek, w którym Gmina 

chce się rozwijać. Pan Drozdowski proponuje pozostawić Strategię w takiej ogólnej formie w 

jakiej jest stworzona, a wszelkie szczegóły uwzględniać w odrębnych programach i 

dokumentach dotyczących poszczególnych kwestii.  

Pani Jolanta Dombrowska skomentowała punkt dotyczący edukacji, że akurat tutaj 

według niej jest wszystko zawarte co trzeba i że posiadamy ofertę edukacyjną. Ma 

zastrzeżenie co do: zagrożeń – brak zrozumienia mieszkańców dla polityki Gminy – radna nie 

zgadza się z tym oraz do stwierdzenia „wyniszczająca konkurencja między miejscowościami” 

– zgadza się z tym, jednak uważa, że powinny być zdjęcia wszystkich miejscowości, a nie 

tylko czterech (sugeruje to według niej podtekst wskazania na konkretne miejscowości).  

 

16.15 – posiedzenie opuściła H. Król (pomimo sprzeciwu Przewodniczącej Komisji)  

 

 Anna Marcinkowska chciałaby, aby dodać do strategii punkt dla osób 

niezameldowanych w naszej Gminie, a tutaj mieszkających, który zachęciłby te osoby do 

zameldowania na naszym terenie (np. obniżenie podatku). Tomasz Drozdowski wskazał, iż 

taki zapis znajduje się w treści Strategii.  

 

Sprawy bieżące:  

Wójt: Informacja o terminie sesji – na początku lutego b.r.  

J. Heś: prośba o przygotowanie planów pracy Komisji na 2016 rok.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 14.00 – 16.25 

Protokołowała: Olga Brzozowska – podinsp. ds. kultury, sportu i współpracy z innymi podmiotami 

 

Komisja Budżetowo - Gospodarcza: 

                                

/-/ Jerzy Góralski 

Przewodniczący Komisji 

 

/-/ Małgorzata Cyra 
Członek Komisji 

 

/-/ Piotr Pawlak 
Członek Komisji 

 

/-/ Józef Kułaga 
Członek Komisji 

                                                                    

/-/ Wiesława Kucharska 
Członek Komisji 

 
 


