Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 18.02.2016 r., godz. 15:00, Urząd Gminy Suchy Las
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia KBiPP z dnia 8.01.2016 r.
4. Konsultacje społeczne na poziomie gmin w zakresie „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”
z udziałem Policji.
5. Sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań oraz sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 18.02.2016 r. o godz. 15:00, witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności –
pięciu członków Komisji obecnych. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Komendant
Komisariatu Policji w Suchym Lesie A. Pabijan, Kierownik Prewencji Komisariatu Policji
w Suchym Lesie T. Muszyński, Sołtys wsi Chludowo H. Gramsch, Sołtys wsi Zielątkowo R. Roszczyk,
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Biedrusko M. Przystałowska, Przewodniczący Zarządu Osiedla
Złotniki-Osiedle G. Słowiński, Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las M. Dziedzic oraz mieszkaniec
M. Korpik.
Komisja jednogłośnie, pięcioma głosami za przyjęła powyższy porządek posiedzenia. Protokół
z posiedzenia Komisji z dnia 8.01.2016 r., wraz z wcześniej przesłanymi poprawkami, został przyjęty
jednogłośnie, pięcioma głosami za.
Przewodniczący W. Majewski otwierając dyskusję w sprawie tworzenia Krajowej mapy zagrożeń
bezpieczeństwa przekazał głos Komendantowi Komisariatu Policji w Suchym Lesie Panu
A. Pabijanowi. Komendant A. Pabijan poinformował, że Komenda Głowna Policji opracowuje tzw.
„mapy zagrożeń”, na których zebrano by wszystkie najważniejsze informacje odnośnie zagrożeń
i utrudnień, które następnie zostałyby przekazane społeczeństwu w celach informacyjnych.
Komendant A. Pabijan poinformował także, że odbyło się w tej sprawie spotkanie w Komendzie
Miejskiej w Poznaniu, podczas którego m.in. omówiono zakres informacyjny, który takie mapy
mogłyby obejmować (m.in. występowanie hałasu w danych miejscach, powtarzające się
niebezpieczne sytuacje, gromadzenie się młodzieży w danych miejscach,). Komendant A. Pabijan
dodał, że konsultacje w sprawie map na poziomie gminnym mają na celu przekazanie Policji
dodatkowych informacji od mieszkańców, dotyczących zagrożeń i utrudnień, które mogłyby znaleźć
się na takiej mapie. Komendant Komisariatu Policji w Suchym Lesie wskazał, że przekazane przez
radnych i sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli informacje zostaną poddane weryfikacji,
która wykaże, czy znajdą się na mapie, jednakże przydadzą się Policji do bieżącej działalności.
Komendant A. Pabijan odniósł się również do dotychczas przekazywanych mieszkańcom informacji
przez Policję – wskazał, że informacje te były przekazywane do lokalnej prasy „Gazety Sucholeskiej” i
poprosił o informację, czy są one wystarczające, czy też należałoby je w jakiś sposób rozszerzyć.
Uczestnicy posiedzenia wyrazili swoje zadowolenie z przekazywanych przez Policję informacji i
wskazali, że informacje publikowane w prasie są wystarczające, a dodatkowe informacje każdy
zainteresowany może pozyskać poprzez bezpośredni kontakt z Policją.
Radny R. Tasarz włączając się do dyskusji na temat „map zagrożeń” poinformował,
że uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Komendzie Miejskiej w Poznaniu, dotyczącym tego
tematu. Zdaniem radnego R. Tasarza takie mapy m.in. powinny zawierać: informacje o utrudnieniach
w ruchu drogowym, informacje na temat umiejscowienia hydrantów i wszelkich zbiorników
wodnych, informacje na temat umiejscowienia głównych magistral gazociągów i ropociągów,
informacje na temat miejsc monitorowanych, informacje na temat miejsc, gdzie skupiają się ludzie
oraz gdzie odpoczywają. Radny R. Tasarz wskazał, że przykładowym zagrożeniem dla mieszkańców
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Suchego Lasu jest ulica Obornicka, gdzie nie ma prawo- i lewoskrętów. Radny R. Tasarz dodał,
że takim zagrożeniem są również ulice, przy których nie ma wybudowanych chodników oraz przejścia
i przejazdy kolejowe. Zdaniem R. Tasarza na takich mapach powinny być również zaznaczone miejsca
parkingowe. Radny R. Tasarz w swojej wypowiedzi zwrócił również uwagę na częste parkowanie
mieszkańców na jezdniach jednokierunkowych, co znacznie utrudnia przejazd służbom porządkowym
i bezpieczeństwa. Radny R. Tasarz wnioskował o wprowadzenie zakazów parkowania na wszystkich
drogach jednokierunkowych i przeznaczenie środków dla Straży Gminnej na zakup blokad na koła.
Radny Z. Hącia odnosząc się do tematu „map zagrożeń” i przekazywanych informacji
poinformował, że wszystkie straże pożarne z Gminy prowadzą swoje statystyki, które mogą być
zawsze na wniosek udostępnione. Radny Z. Hącia wskazał również, że największym problemem
w poszczególnych miejscowościach, stwarzającym reale zagrożenie są pustostany, do których mają
dostęp bezdomni i młodzież – w Chludowie są jeszcze dwa takie pustostany, jeden pustostan, dzięki
wykupieniu nieruchomości przez Gminę (budynek starego baru), został zabezpieczony. Radny
Z. Hącia wskazał również na konieczność zmiany organizacji ruchu na ulicy Stawnej, ze względu na jej
szerokość – jest zbyt wąska by samochody mogły się na niej minąć – oraz na konieczność zmiany
organizacji ruchu na ulicy Poznańskiej przy skrzyżowaniu z ulicami Szkolną i Golęczewską –
wymalowanie linii ciągłej, co usprawniłoby ruch w tym rejonie, gdyż obecnie bardzo łatwo
o spowodowanie kolizji. Radny Z. Hącia poinformował również, że na ulicy Obornickiej bardzo często
kierujący pojazdami przekraczają dopuszczalną prędkość oraz że w okresie wiosenno-letnim przy
skrzyżowaniu ulic Maniewskiej i Czereśniowej działa dealer narkotykowy. Kierownik Prewencji
T. Muszyński wskazał, że spotkanie z radnymi, sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli zostało
zorganizowane, dlatego że Policja chciałaby pozyskać informacje na temat zagrożeń, utrudnień
„z dołu”, czyli od osób, które są najbliżej tych miejsc problemowych, by móc je spisać, zweryfikować
i podjąć odpowiednie czynności w celu poprawy. Kierownik Prewencji T. Muszyński wskazał,
że wszelkie takie sytuacje powinny być natychmiast zgłaszane do Policji – szybsza reakcja przyczyni
się do natychmiastowego podjęcia działań przez Policję. Dzielnicowy poprosił również zebranych
o rozpropagowanie właściwego, aktualnego, bezpośredniego numeru telefonu do komisariatu Policji
w Suchym Lesie: 698 084 696, gdyż bezpośrednie zgłaszanie zdarzeń pod ten numer może znacznie
usprawnić podjęcie stosownych działań przez sucholeską Policję.
Sołtys wsi Zielątkowo R. Roszczyk poinformowała, że miejscami, które musiałaby kontrolować
Policja w Zielątkowie jest teren przy boisku i placu zabaw, gdyż bardzo często odbywają się tam
wyścigi samochodowe wokół tych obiektów, samochodami wjeżdżano także na płytę boiska. Ponadto
dużym zagrożeniem, gdzie często dochodzi do kolizji jest skrzyżowanie ulic Dworcowej, Szkolnej
i Leśnej.
Swoje uwagi odnośnie Golęczewa przedstawiła także radna U. Ćwiertnia, która wskazała,
że pojawia się coraz więcej złodziei, oszustów i naciągaczy, dlatego Policja powinna na bieżąco
informować mieszkańców o wszelkich sytuacjach związanych z takimi wykroczeniami. Ponadto
miejscami zagrażającymi bezpieczeństwu są dwa pustostany położone przy ulicy Krótkiej i Stawnej,
w których doszło już do śmiertelnego wypadku.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki – Osiedle G. Słowiński wskazał, że należałoby wymusić
na kierowcach egzekwowanie czerwonego światła na skrzyżowaniu ulic Łagiewnickiej i Obornickiej.
Jako jedno z możliwych rozwiązań przedmiotowego problemu Pan G. Słowiński wskazał przesunięcie
znaków wskazujących teren zabudowany do skrzyżowania z ulicą Pawłowicką – wymuszałoby to na
kierowcach ograniczenie prędkości znacznie wcześniej. Kierownik Prewencji T. Muszyński podkreślił,
że jeżeli jest taka możliwość to są wysyłane patrole drogowe, które kontrolują zachowywanie się
kierowców na drogach. Radny R. Tasarz zaznaczył, że teren Złotnik pomiędzy ulicami Pawłowicką
i Łagiewnicką jest terenem zabudowanym, na którym ciągle poruszają się mieszkańcy, dlatego
należałoby zmienić organizację ruchu na tym terenie i oznaczyć go, jako teren zabudowany.
Przewodniczący Komisji W. Majewski wskazał, że prawdopodobnie 1.03.br. odbędzie się spotkanie
w sprawie zmian w organizacji ruchu na terenie Suchego lasu, Złotnik i Jelonka, dlatego wszystkie
takie problemy należałoby również poruszyć na tym spotkaniu. Przewodniczący Zarządu Osiedla
Złotniki – Osiedle G. Słowiński wskazał także na skrzyżowanie ulic Czołgowej, Obornickiej i Złotnickiej,
na którym korkują się lewoskręty, co wskazuje na konieczność przeprogramowania sygnalizacji
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świetlnej. Pan G. Słowiński wskazał również na poruszanie się quadami na drodze Czołgowej
i nielegalne wyrzucanie śmieci przy tej ulicy. Zdaniem Przewodniczącego Zarządu Osiedla Złotniki –
Osiedle należałoby wykorzystać mobilne kamery, które są zakupione przez Gminę, w celu złapania
sprawców.
Swoje uwagi dotyczące bezpieczeństwa w Chludowie dodała również Pani Sołtys H. Gramsch,
która zwróciła uwagę na niewłaściwe parkowanie przy budynku Poczty Polskiej.
Swoją uwagę dotyczącą bezpieczeństwa w Chludowie przedstawił również radny D. Matysiak,
który wskazał na konieczność przebudowy skrzyżowania ulic: Biedruszczanej, Zapłocie, Kościelnej,
Polnej i Chojnickiej.
Głos w dyskusji zabrał także Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las M. Dziedzic, który
wskazał na następujące problemy: konieczność monitorowania terenu rekreacyjnego wokół górki
saneczkowej oraz przekraczanie prędkości na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Przewodniczący
Zarządu Osiedla Suchy Las M. Dziedzic poruszył również kwestię coraz bardziej uciążliwego dla
mieszkańców problemu związanego ze spalaniem śmieci w piecach domowych oraz kwestię
włączenia Policji w prowadzone działania, dotyczące zmiany organizacji ruchu w Suchym Lesie,
Jelonku i Złotnikach. Kierownik Prewencji T. Muszyński poinformował, że sprawami niewłaściwego
spalania śmieci zajmuje się Straż Gminna na sygnał mieszkańców, jednakże Policja również
odpowiada na takie zgłoszenia. Komendant A. Pabijan wskazał, że nie otrzymał oficjalnych informacji
odnośnie sprawy związanej ze zmianą organizacji ruchu, przez co Policja nie brała udziału
w tych pracach.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Biedrusko M. Przystałowska, odnosząc się do tworzonych „map
zagrożeń” wskazała, że poważnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa w Biedrusku jest
przejeżdżanie pojazdów na czerwonych światłach na przejściach dla pieszych prowadzących
do Zespołu Szkół i przedszkola. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Biedrusko M. Przystałowska
zauważyła, że również sporym utrudnieniem dla mieszkańców jest dojazd i parkowanie przy
przedszkolu. Radny D. Matysiak wskazał, że parking przy przedszkolu został wykonany znienacka i bez
uzgodnień, a najważniejszą kwestią w sprawie przedszkola jest budowa nowego budynku.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Biedrusko M. Przystałowska wskazała również na częste spotykanie
się młodzieży i pozostawianie śmieci (często rozbitych butelek) w lasku przy górce saneczkowej, przy
ulicy Topazowej oraz na konieczność zabezpieczenia budynku starego kasyna i niewłaściwe
parkowanie autokarów przy szkole prywatnej na ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych, które często
zastawiają jeden pas ruchu. Radny D. Matysiak zauważył, że Komisja powinna zawnioskować
o ustawienie znaków zakazu zatrzymywania się przy budynku szkoły prywatnej.
Przewodniczący W. Majewski odczytał informacje, które pozyskał drogą mailową od Sołtysa wsi
Złotniki – Wieś Pani E. Korek (załącznik nr 1 do protokołu) oraz wskazał na problemy i zagrożenia,
które pojawiają się na Osiedlu Grzybowym: spotkania młodzieży i zaśmiecanie lasku za figurką,
zaśmiecanie przejścia pomiędzy ulicą Borowikową a Nektarową, konieczność monitorowania wejścia
do lasku od ulicy Sowiej, spotykanie się młodzieży i spożywanie alkoholu na placu zabaw przy ulicy
Sosnowej.
Sołtys Wsi Chludowo H. Gramsch odnosząc się do tematu związanego z zapewnieniem
bezpieczeństwa na terenie Gminy poinformowała również, że w dniu 27.08.br odbędą się dożynki w
Chludowie, połączone z organizacją konkursu o „Złoty róg” i poprosiła Policję o zabezpieczenie tej
imprezy. Kierownik Prewencji T. Muszyński poprosił o przekazanie pisemnej prośby w tej sprawie
miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
Mieszkaniec M. Korpik odniósł się do kwestii zagrożenia hałasem na terenie Gminy przy bardziej
ruchliwych ulicach pytając, w jaki sposób dane odnośnie hałasu będą weryfikowane. Komendant
A. Pabijan odpowiedział, że z informacji WIOŚ wynika, że organizacja ta dysponuje różnymi danymi i
mapami dotyczącymi pomiarów natężenia hałasu i jest wstanie je udostępnić.
Przewodniczący Komisji W. Majewski podsumowując dyskusję na temat „mapy zagrożeń”
w gminie Suchy Las podziękował przedstawicielom Policji i poprosił radnych, sołtysów oraz
przewodniczących zarządów osiedli o bieżące zgłaszanie Policji problemów, które występują w ich
miejscowościach.
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Następnie członkowie Komisji omówili realizację zadań i spraw bieżących przynależnych Komisji.
Przewodniczący W. Majewski poinformował, że została przygotowana koncepcja budowy sieci
monitoringu w Gminie, którą może udostępnić oraz że poprosił Pana Macieja Przybylskiego
z Referatu Budowlano-Inwestycyjnego o zorganizowanie spotkania w celu jej omówienia.
Przewodniczący Komisji dodał, że złożył pismo do Wójta odnośnie udzielenia odpowiedzi na pytania
przekazane przez Komisję w roku ubiegłym, na które jeszcze tej odpowiedzi nie udzielono.
Przewodniczący W. Majewski podkreślił, ze wszyscy zainteresowani sprawą związaną ze zmianą
organizacji ruchu w Suchym Lesie, Jelonku i Złotnikach powinni uczestniczyć w zaplanowanym
spotkaniu.
Radny R. Tasarz wskazał, że uczestniczył w spotkaniu w Komendzie Miejskiej w Poznaniu,
o którym już wcześniej informował. Przewodniczący Komisji W. Majewski podkreślił, że sucholeska
Policja w swoich bieżących działaniach bardzo stara się i chce pomagać, a podczas podsumowania
roku poinformowano, że Gmina Suchy Las wypada najlepiej w Powiecie, we wszystkich statystykach
dotyczących spraw prowadzonych przez Policję. Przewodniczący W. Majewski dodał, że m.in. dzięki
dotacjom z Gminy w Komisariacie w Suchym Lesie zatrudnianych jest coraz więcej osób – obecnie
jest to 27 osób.
Radny Z. Hącia poruszył kwestię ciągłych awarii oświetlenia ulicznego w Chludowie, przez które
również dochodzi do częstszych kradzieży z posesji. Sołtys Zielątkowa R. Roszczyk wskazała, że częste
awarie dotyczą również Zielątkowa. Radny R. Tasarz poinformował, że zgłaszał sprawę
niedziałającego oświetlenia w Suchym Lesie do Referatu Komunalnego, który wskazał, że należy
zgłoszenia awarii przekazywać bezpośrednio do energetyki. Dyskutowano o możliwościach
zapobiegania awariom i możliwościach szybszego ich usuwania. Radny Z. Hącia pokreślił,
że największy problem jest z oświetleniem należącym do ENEA, gdyż awarie z gminnym oświetleniem
usuwane są stosunkowo szybko.
Przewodniczący W. Majewski odniósł się również do wniosku radnego R. Tasarz w sprawie
zakupu przez Straż Gminną blokad na koła, wskazując, że z przekazaniem tego wniosku do Wójta
należałoby poczekać do czasu wdrożenia nowej organizacji ruchu, która jest przygotowywana.
Radny R. Tasarz wnioskował również by zwrócić się do Wójta z wnioskiem o wymalowanie
„koperty” przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, przy wejściu do części, w której
przygotowywane są posiłki, gdyż osoby dostarczające produkty, czy przewożące gotowe posiłki do
szkół mają utrudniony dostęp przez parkujące tam samochody.
Radny D. Matysiak poruszył kwestię organizacji „Dni Gminy” i zawierania umów z osobami
prowadzącymi punkty handlowe i gastronomiczne, zaznaczając by w umowach z tymi osobami
wyznaczać sposób oznakowania pojazdów dowożących towary i drogę, którą mogą się poruszać
w celu dojazdu do swoich stanowisk.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący W. Majewski zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 18.02.2016 r., o godz. 17:00.
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