Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 21.06.2016 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 w dniu 17.05.2016 r.
4. Sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań oraz sprawy bieżące.
5. Akcja „trójkąty bezpieczeństwa”.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 21.06.2016 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 uczestniczył również mieszkaniec Suchego
Lasu M. Korpik.
Komisja jednogłośnie, pięcioma głosami za przyjęła powyższy porządek posiedzenia oraz
protokół z posiedzenia Komisji z dnia 17.05.2016 r.
Członkowie Komisji przeanalizowali realizację zadań i spraw bieżących przynależnych Komisji.
Radna U. Ćwiertnia przedstawiła informacje o organizowanym gminnym konkursie „Bezpieczne
Wakacje” – konkurs realizowany był dwuetapowo (I etap w szkołach, II etap finał zrealizowany został
w dniu 20.06.br. w Szkole Podstawowej przy ulicy Konwaliowej w Suchym lesie), obejmował dzieci
z klas I – VI. W finale konkursu wzięło udział ok. 60 dzieci. Zostały przyznane nagrody za I, II i III
miejsce w danej grupie wiekowej oraz nagrody pocieszenia.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił swoje sprawozdanie z zadań bieżących:
- Komisja wystosowała do Wójta Gminy pismo w prawie utwardzenia wyjazdów z pól i otrzymała na
nie odpowiedź;
- Komisja otrzymała odpowiedź dotyczącą organizacji ruchu na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach;
- Komisja skierowała wniosek o dokonanie pomiaru natężenia ruchu na ulicy Poznańskiej
w Biedrusku, Wójt poinformował, że przekazał ten wniosek do Zarząd Dróg Powiatowych;
- odbyło się spotkanie dotyczące zmian w organizacji ruchu na terenie Suchego Lasu, Złotnik
i Jelonka, zarządy osiedli wniosły szereg uwag do przedstawionych propozycji, konieczne jest jeszcze
uzyskanie opinii ze Starostwa.
Radny D. Matysiak poinformował, że Koło Łowieckie „Przynęta” zorganizowało „Dzień Dziecka” przy
zbiorniku wodnym „Łysy Młyn”, podczas którego Ochotnicza Straż Pożarna z Suchego Lasu
zaprezentowała pokaz ratownictwa wodnego. Radny D. Matysiak dodał, że zorganizowano również
różne gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami ufundowane przez sponsorów, m.in. Fundację „Ratuj
Ryby”. Radny D. Matysiak wskazał, że artykuł na temat imprezy ukarze się w ogólnopolskiej prasie
„Wiadomości Wędkarskie”.
Radny Z. Hącia poinformował, że w ubiegłym tygodniu odbyły się ćwiczenia na obiekcie wodnym
w Chludowie, w których brały udział Ochotnicze Straże Pożarne z Chludowa, Golęczewa i Zielątkowa
oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 z Poznania. Ćwiczono ratownictwo wodne i pobieranie
wody. Radny Z. Hącia dodał, że sobotę OSP wyjeżdżają na zawody powiatowe oraz poruszył kwestię
dotyczącą ostatnich problemów ze współpracą pomiędzy Zarządem Gminnym OSP a OSP Suchy Las.
Przeprowadzono dyskusję na temat funkcjonowania OSP w Gminie i nieporozumień pomiędzy OSP
Suchy Las i Zarządem Gminnym OSP, m.in. omawiano status prawny OSP, wewnętrzną i zewnętrzną
współpracę poszczególnych gminnych jednostek OSP oraz realizowanie zadań przynależnych do OSP.
Przewodniczący Komisji W. Majewski wskazał, że zwróci się z zapytaniem do Wójta Gminy odnośnie
funkcjonowania OSP na terenie Gminy.
Następnie Przewodniczący Komisji, odwołując się do głównego tematu posiedzenia, poinformował,
że Komisja będzie przeprowadzała kolejną akcję dotyczącą „trójkątów bezpieczeństwa”.
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Przewodniczący W. Majewski podkreślił, że roześle wiadomości mailowe do przewodniczących
zarządów osiedli i sołtysów, w których poprosi o dokładniejsze podejście do tematu. Przewodniczący
Komisji dodał, że w sprawie dotyczącej „trójkątów bezpieczeństwa” chciałby ująć zgłaszany przez
mieszkańców problem z przysłaniającymi widoczność słupami na skrzyżowaniu ulic Leśnej
i Podjazdowej. Radny D. Matysiak, odnosząc się do akcji związanej z „trójkątami bezpieczeństwa”
wskazał, że takim niebezpiecznym miejscem, wymagającym interwencji (przycięcia żywopłotów) jest
skrzyżowanie na ulicy Zjednoczenia w Biedrusku, znajdujące się przy blokach nr 291 i 14, na
przeciwko starej pralni. Radny D. Matysiak wskazał, że wystosuje pismo do Referatu Komunalnego
w sprawie terminów przycinania drzew i krzewów, gdyż w tym roku miała być zwiększona
częstotliwość tych prac. Mieszkaniec M. Korpik, odnosząc się do bezpieczeństwa na drogach
gminnych wskazał, że znaki wskazujące niedawno utworzone przejście dla pieszych na ulicy
W. Bogusławskiego w Suchym Lesie (pomiędzy ulicami Obornicką i Starą Drogą) są przesłonięte przez
gałęzie drzew oraz wskazał, że na terenie Gminy nadal stoi wiele niepotrzebnych słupów
telekomunikacyjnych, które tarasują chodniki. Jako przykład Pan M. Korpik wskazał ulicę Leśną
w Suchym Lesie. Pan M. Korpik zapytał również, czy zostało wystosowane pismo do Wójta Gminy
w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych znajdującego się przy Urzędzie Gminy. Przewodniczący
Komisji odpowiedział, że sprawa jest w toku, gdyż w pierwszej kolejności musi zostać usunięte
drzewo. Mieszkaniec M. Korpik wskazał również, że należałoby poprawić widoczność przejścia dla
pieszych przez ulicę Szkolną, znajdujące się naprzeciw CKiBP.
Radna U. Ćwiertnia złożyła wniosek by Komisja zwróciła się z wnioskiem o zlecenie częstszych kontroli
przez Policję i Staż Gminną na placach zabaw w okresie wakacyjnym. Radna U. Ćwiertnia wskazała
również na konieczność przycięcia drzew znajdujących się przy szkołach na ulicy Szkolnej
w Suchym Lesie oraz na ulicy Dworcowej w Golęczewie.
Radny Z. Hącia wnioskował o wystosowanie pisma w sprawie zabezpieczenia dwóch opuszczonych
posesji w Chludowie – przy ulicy Łąkowej oraz na narożniku ulic Szkolnej i Rynek. Radna U. Ćwiertnia
zwróciła również uwagę, że odpowiedniego zabezpieczenia wymagają również pustostany znajdujące
się przy ulicy Krótkiej i Stawnej w Golęczewie.
Radny D. Matysiak zwrócił się z prośbą o zorganizowanie spotkania ze Starostą Poznańskim odnośnie
realizacji różnych inwestycji na gruntach należących do Powiatu, m.in. ścieżki rowerowej RadojewoBiedrusko. Uzgodniono, że zostanie wystosowany wniosek o zorganizowanie takiego spotkania ze
Starostą. Wskazano na przykładowe sprawy do poruszenia podczas spotkania: ścieżka rowerowa
Radojewo-Biedrusko, rondo W. Bogusłwskiego-Rolna, obwodnica Biedruska, dojazd do Warty
w Biedrusku z przystanią kajakową, stan utrzymania dróg powiatowych.
Radny R. Tasarz złożył podziękowania dla wszystkich służb porządkowych biorących udział przy
organizacji „Dni Gminy”.
Przewodniczący W. Majewski wystosował apel do członków Komisji, którzy składają wnioski do
procedowania przez Komisję aby w dalszych ich procesach takich jak głosowanie podczas posiedzeń
Rady Gminy zajmowali tożsame stanowisko. Głosowanie przeciw własnym wnioskom powoduje
utratę wiarygodności i bezproduktywność działań Komisji.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący W. Majewski zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 21.06.2016 r., o godz. 16:05.

Sporządził:
Adrian Karwat
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