Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las z dnia 9.09.2016 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Wnioski do budżetu gminy na rok 2017.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 09.09.2016 r.
o godzinie 16:30 witając jednocześnie gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
– w posiedzeniu wzięło udział 5 radnych (radny R. Tasarz był nieobecny). Ponadto,
w posiedzeniu uczestniczył H. Górka – mieszkaniec Zielątkowa.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.
Następnie w wyniku dwóch głosowań, Komisja jednogłośnie przyjęła protokoły z dnia
19 lipca 2016 r. oraz z dnia 17 sierpnia 2016 r.
W dalszej kolejności radni dyskutowali nad propozycjami wniosków do budżetu na rok
2017, które miałyby zostać złożone przez Komisję Społeczną.
W wyniku dyskusji radnych oraz głosowań Komisja uzgodniła następujące wnioski
do budżetu na 2017 r. dla poszczególnych miejscowości:
Chludowo:
 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy gmachu Biblioteki,
 Skuteczne odwodnienie budynku Biblioteki,
 Remont „Starego Baru”,
 Odwodnienie placu zabaw przy Przedszkolu na ulicy Kościelnej,
Suchy Las:
 Zabezpieczenie boiska przy ulicy Konwaliowej przed przedostawaniem się wody
opadowej,
 Usunięcie małych kamyków z linii ogrodzenia boiska,
 Zakup działki w rejonie ulicy Szkółkarskiej, teren rekreacyjny,
Biedrusko:
 Kort tenisowy – wyrównanie spadku terenu przy końcu kortu,
 Łapacz piłki do boiska koszykówki
 Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej,
Zielątkowo:
 Wykonanie monitoringu placu zabaw,
Złotkowo:
 Remont szatni klubowych (załącznik do protokołu stanowi wniosek klubu).
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Obecny na posiedzeniu Komisji H. Górka zgłosił wniosek dotyczący wykonania
monitoringu placu zabaw w Zielątkowie. Plac zabaw niszczeje z powodu licznych
przypadków wandalizmu i chuligaństwa. Widoczne są ślady po kołach samochodowych
na boisku; pozostawiane są liczne butelki po alkoholu, zalega rozbite szkło w strefie fitness.
Pomimo ogrodzenia, w piasku jest rozbite szkło i śmieci.
H. Górka podkreślił, że mieszkańcy Zielątkowa zgłaszali Straży Gminnej kwestie braku
bezpieczeństwa na tym placu zabaw. W odpowiedzi na pismo w sprawie monitoringu, Wójt
Gminy poinformował, że gdy zostanie wybudowana kanalizacja oraz zostanie ułożony
światłowód w Zielątkowie to wówczas zostanie wykonany monitoring placu zabaw i będzie
włączony do systemu ogólnogminnego monitoringu. Zdaniem H. Górki można wykonać
monitoring i podłączyć go drogą radiową, do anten GCI. Komisja Bezpieczeństwa Rady
Gminy ujęła na liście monitoringu boisko, ale fragment monitoringu dotyczący Zielątkowa
powinien zostać wykonany wcześniej. Dla połączenia radiowego można by wybudować
maszty na OSP Golęczewo i Zielątkowo.
Przewodniczący Komisji K. Pilas stwierdził, że w sprawie monitoringu należy
się zgłosić do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa.
Radny G. Rewers zastanawiał się kto niszczy plac zabaw i boisko w Zielątkowie,
czy robią to mieszkańcy czy przyjezdni.
H. Górka zaznaczył, że kwestię jeżdżenia samochodem po boisku badała Policja, ale nie
ustalono sprawców.
Z. Hącia stwierdził, że wszystkie place zabaw na terenie gminy powinny
być monitorowane.
Przewodniczący Komisji K. Pilas poinformował członków Komisji, że dyrektor CKiBP
U. Habrych w październiku br. z powodów zdrowych odchodzi ze stanowiska.
Radna U. Ćwiertnia stwierdziła, że Komisja Społeczna powinna przygotować
podziękowania dla U. Habrych.
H. Górka zaapelował, aby członkowie Komisji Społecznej poparli wniosek budowy
monitoringu w Zielątkowie podczas sesji budżetowej.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji K. Pilas
o godzinie 17:30 w dniu 9.09.2016 r. zamknął posiedzenie Komisji.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji Społecznej:
Krzysztof Pilas
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