Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las z dnia 08.01.2016 r., godz. 15:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Sprawozdanie i analiza działalności Komisji w roku 2015 oraz planowane działania na 2016 r.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji W. Majewski otworzył posiedzenie Komisji w dniu 8.01.2016 r.
o godzinie 15:00 witając jednocześnie członków Komisji. Następnie Przewodniczący stwierdził
prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – 4 członków Komisji obecnych od początku
posiedzenia. O godz. 15:25 przybył na posiedzenie radny D. Matysiak i tym samym wszyscy członkowie
Komisji byli obecni.
Następnie Komisja, jednogłośnie przyjęła protokół posiedzenia z dnia 3 grudnia 2015 r.
Na wniosek Przewodniczącego Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.
Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji, że złożył wniosek w sprawie terenu wokół
GOS-u, który dotyczył kwestii:
1. Prawidłowego oświetlenia i zabezpieczenia wyjścia z hali GOS-u,
2. Wycięcia drzewa ograniczającego widoczność przy wyjeździe z ul. Poziomkowej w ul. Szkolną i
zasłaniającego oświetlenie uliczne powodujące zaciemnienie przejścia dla pieszych przez ul.
Szkolną przed Urzędem Gminy,
3. Prawidłowego oznakowania pieszojezdni wzdłuż ul. Obornickiej, na odcinku
od kościoła do ul. Młodzieżowej w Suchym Lesie.
Przewodniczący poinformował, że pkt 1 został zrealizowany, w sprawie pkt 2 Urząd Gminy wystąpił
do Starostwa Powiatowego o zgodę na wycinkę, a odnośnie pkt 3 brak jest informacji.
Radny Z. Hącia poinformował, że po rozmowie z M. Dłużewskim – Komendantem Straży Gminnej w
Suchym Lesie podjęte zostały działania, aby Straż Gminna pełniła dyżury 24 h/dobę. Radny zaznaczył
także, że kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2016 r. na remont pomieszczeń Straży Gminnej jest
wystarczająca.
Radny Z. Hącia przekazał informację dot. bezdomnego – p. M. Grześkowiaka, który zajmował
pomieszczenia budynku „Starego Baru” w Chludowie. Dzięki pomocy Straży Gminnej i OPS w Suchym
Lesie został przewieziony do schroniska dla bezdomnych w dniu 5 stycznia 2016 r. W sprawie obecności tej
osoby w nieogrzewanym i opuszczonym budynku w okresie zimowym radny rozmawiał z Wójtem Zastępcą
Wójta, wskazując na odpowiedzialność Gminy w tej kwestii w związku z faktem, że budynek ten obecnie
jest własnością Gminy. Zakład Gospodarki Komunalnej zabezpieczył wejście do budynku. Radny
podkreślił, że budynek ten jest miejscem „spotkań” osób bezdomnych z okolic Chludowa.
Następnie Przewodniczący Komisji przestawił i omówił listę zagadnień, którymi zajmowała się
Komisja w roku 2015:
1. Pomiary geodezyjne działki przy ul. Leśnej 79 w Suchym Lesie – wykonano,
2. Oczyszczenie ul. Meteorytowej,
3. Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Szkółkarską w Suchym Lesie – nie wykonano,
4. Wniosek dotyczący zmian organizacji ruchu na ul. Złotnickiej oraz wykonanie przejścia przez ul
Złotnicką – przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Podjęcie działań związanych z budową pętli autobusowej na terenie Złotnik Osiedle dla autobusu
linii nr 904 – brak działań ze strony Urzędu Gminy,
Wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych ul. Łabędzia – w trakcie realizacji,
Wniosek o przebudowę skrzyżowania ul. Złotnicka/Słoneczna – Urząd Gminy przekazał sprawę do
Zarządu Dróg Powiatowych,
Usunięcie usterek przy ul. Jagodowej (6 usterek) – wykonano,
Wniosek do Straży Gminnej o reakcję strażników na przerośniętą zieleń – brak reakcji,
Wniosek o zmianę lokalizacji pomieszczenia Kombatantów w celu zwiększenia ilości pomieszczeń
dla Straży Gminnej – wykonano,
Wniosek dotyczący zatrudnienia Gminnego Łowczego – wykonano,
Wycięcie zarośniętej zieleni przy ul. Nektarowej – wykonano,
Przebudowa stromych schodów na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania Szosy
Poznańskiej z ul. Golęczewską w Chludowie – wykonano,
Przeprowadzenie cięcia technicznego w koronach drzew wzdłuż linii energetycznej w Golęczewie
przy ul. Lipowej i ul. Tysiąclecia – Urząd Gminy przekazał do Enei,
Wycięcie techniczne drzew w sąsiedztwie linii energetycznej w Golęczewie – Urząd Gminy
przekazał do Enei,
Lokalizacja znaku D-51 przy ul. Lipowej w Golęczewie – Urząd Gminy przekazał sprawę do
Zarządu Dróg Powiatowych,
Wniosek dotyczący zmiany organizacji ruchu przy pl. Sokoła – brak zmian,
Miejsce parkingowe ,,koperta” przy przychodni przy pl. Grzybowym – wykonanie
w 2016 r.,
Wniosek dotyczący organizacji ruchu wokół przedszkoli i szkół na terenie Gminy Suchy Las –
Urząd Gminy będzie realizował w ramach koncepcji gminnej,
Wniosek dotyczący rozbudowy Komisariatu Policji w Suchym Lesie – w trakcie realizacji.

Ponadto, Komisja:
- przekazała do Zarządów Osiedli 4 wnioski mieszkańców do dalszego procedowania,
- wykonała wstępne założenia do Gminnego Systemu Monitoringu,
- zrealizowała akcję ,,Trójkąty bezpieczeństwa”,
- zainicjowała i przeprowadziła wraz z Policją konkurs o wiedzy dot. bezpieczeństwa dla Szkół
Podstawowych.
Przewodniczący podkreślił, że Komisja opiniowała propozycje do budżetu p. Wójta (4 wnioski), a także
złożyła kilka wniosków do budżetu 2016 roku (9 wniosków). Dwa wnioski Komisja zaopiniowała
negatywnie, kierując je do dalszego procedowania (analiza kosztów).
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że tematy niezałatwione zostaną zebrane, doprecyzowane i w
dalszym ciągu będą procedowane. W miesiącach kwietniu i maju 2016 r. planowane jest powtórzenie akcji
„Trójkąty Bezpieczeństwa”.
Przewodniczący poinformował, że plan pracy na 2016 r. pozostaje bez zmian.
W ramach punktu dotyczącego wolnych głosów i wniosków radny D. Matysiak poinformował, że w
WPF jest zmiana nazwy zadania na „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z Komisariatem Policji i
Strażą Gminną”. Radny stwierdził, że koszty przystosowania budynku Dworca Kolejowego w Złotnikach
dla Straży Gminnej są zbyt duże.
Radni dyskutowali w kwestii przyszłości dworców, które przejęła Gmina, czyli dworców w Złotnikach i
w Golęczewie.
Radny D. Matysiak podkreślił, że będzie chciał poruszyć na posiedzeniu Komisji Finansowo –
Budżetowej temat pozyskiwania funduszy z UE; tę kwestię być może należy zlecić firmie zewnętrznej.
Przewodniczący Komisji W. Majewski zaznaczył, że gdyby było tak, że Gmina Suchy Las nie może
pozyskiwać funduszy z UE, bo jest zbyt bogata, to Warszawa też by nie mogła pozyskiwać tych środków.
Nie zgadza się ze stanowiskiem, że bogate gminy mają utrudniony dostęp do środków unijnych.
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Radna U. Ćwiertnia zaznaczyła, że przy składaniu wniosków o dofinansowanie współpracowała z R.
Urbaniakiem z Referatu Zamówień Publicznych i niekiedy wnioski te nie przechodziły, bo Gmina jest zbyt
zamożna.
Przewodniczący W. Majewski podkreślił, że na terenie Gminy zamieszkuje wielu naukowców i
profesorów, którzy mogliby razem ze studentami realizować projekty dotyczące pozyskania środków
zewnętrznych. Zdaniem przewodniczącego Komisji, Gmina zbyt mało pozyskuje środków zewnętrznych.
Radna U. Ćwiertnia poinformowała, że Gmina pozyskuje środki z UE na projekty edukacyjne.
Radny D. Matysiak zaznaczył, że na stronie internetowej Gminy Suchy Las jest informacja o wysokim
poziomie pozyskiwanych środków z UE, ale dotyczy to także beneficjentów prywatnych, przede wszystkim
przedsiębiorców, a nie tylko Gminy.
Radny R. Tasarz podkreślił, że należałoby pozyskać środki zewnętrzne na „Stary Bar”
w Chludowie oraz na dworce w Złotnikach i Golęczewie.
Przewodniczący W. Majewski zaznaczył, że w Urzędzie Gminy powinni być ludzie, którzy mają dużą
wiedzę o środkach z UE.
Radny R. Tasarz zasugerował, że być może w sprawie z UE powinny być jakieś inicjatywy oddolne.
Radny D. Matysiak poruszył kwestię przystani kajakowej w Biedrusku. Podkreślił,
że uczestniczył z pracownikiem Urzędu Gminy p. A. Serafin na spotkaniu w Nadleśnictwie Łapuchówko,
które wyraziło chęć przekazania terenu i współpracy w tej sprawie. Radny zaznaczył, że sprawa ta nie ma
przychylności Wójta Gminy oraz, że zbyt mało środków jest na ten cel przeznaczonych w projekcie
budżetu. Wójt chciał tę kwestię połączyć z pozyskaniem od Lasów Państwowych terenów w Złotnikach
przy ul. Pawłowickiej.
Radny D. Matysiak pytał w sprawie konkursów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym w
szkołach, w pierwszym etapie tego konkursu powinny brać udział wszystkie dzieci uczące się w szkołach na
terenie Gminy.
Radny R. Tasarz poruszył kwestię noszenia odblasków przez poruszających się po drogach w terenie
niezabudowanym czy zabudowanym, ale nieoświetlonym.
Radna U. Ćwiertnia złożyła propozycję, aby na jedno z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego zaprosić Wójta Gminy.
Radny D. Matysiak poruszył kwestię autopoprawki Wójta do projektu budżetu dotyczącej środków dla
Policji.
W związku z brakiem innych głosów i wniosków w dyskusji Przewodniczący Komisji
W. Majewski zamknął posiedzenie o godzinie 15:50 w dniu 8.01.2016 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji:
Włodzimierz Majewski
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