Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 17.05.2016 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 26.04.2016 r.
4. Prezentacja koncepcji Gminnej Sieci Monitoringu.
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 17.05.2016 r. o godz. 15:00, witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności –
trzech członków Komisji obecnych. W trakcie posiedzenia dotarli radni: D. Matysiak i Z. Hącia.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Przedstawiciele firmy „SeeCom”, Z-ca Wójta Gminy
M. Buliński, Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego A. Szczęsna, Przedstawiciele gminnych
jednostek pomocniczych: G. Słowiński, E. Korek, R. Roszczyk, A. Ankiewicz oraz mieszkaniec Suchego
Lasu M. Korpik.
Komisja jednogłośnie, trzema głosami za przyjęła powyższy porządek posiedzenia. Protokół
z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty dwoma głosami za, przy jednym głosie
wstrzymującym się.
W pierwszej części posiedzenia Komisja zajęła się tematem związanym z gminną siecią
monitoringu. Przedstawiciele firmy „SeeCom”, przy pomocy prezentacji multimedialnej, przedstawili
swoją ofertę, dotyczącą szkieletu gminnej sieci monitoringu (prezentacja multimedialna stanowi
załącznik nr 1 do protokołu). Podczas prezentacji multimedialnej uczestnicy posiedzenia zostali
w szczegółowy sposób poinformowani o pracy proponowanego systemu oraz o zastosowanych przy
jego budowie urządzeniach – w tym m.in. o ich jakości oraz dużych możliwościach technicznych.
Przedstawiciele firmy „SeeCom” przedstawili także proponowane miejsca lokalizacji kamer na terenie
całej Gminy. Po wysłuchaniu przedstawicieli firmy „SeeCom” zebrani zadawali pytania, w których
pytano m.in. o:
 koszty sporządzenia projektu budowy sieci monitoringu oraz czas jego wykonania – wykonanie
projektu zajmie ok. miesiąca, koszt to ok. 10 tys. zł, jego realizacja po uzyskaniu wszystkich
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń to ok. trzy miesiące, całkowity koszt będzie wynosił
ok. 450 – 550 tys. zł; Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego A. Szczęsna podkreśliła,
że dopiero po otrzymaniu projektu będzie możliwość oszacowania kosztu całej inwestycji;
 możliwość dodawania poszczególnych elementów sieci monitoringu (kamer, sprzętu
nagrywającego) – istnieje taka możliwość;
 kompatybilność urządzeń z innymi urządzeniami występującymi na rynku – urządzenia są
kompatybilne;
 wykorzystywane oprogramowanie – Linux i Windows.
Następnie omówiono sprawy bieżące. Radny Z. Hącia zgłosił problem z uschniętym drzewem,
które stwarza zagrożenie dla osób oczekujących na przystanku przy ul. Poznańskiej
w Chludowie. Przewodniczący Komisji W. Majewski przeczytał pismo mieszkańców Złotnik Osiedla,
dotyczące spożywania alkoholu przy sklepie spożywczo-monopolowym, mieszczącym się
w Złotnikach przy skrzyżowaniu ulic Radosnej i Obornickiej. Z-ca Wójta M. Buliński odniósł się do
w/w pisma, informując zebranych, że odbył spotkanie z właścicielkami sklepu, podczas którego został
zapewniony o likwidacji tzw. ,,ogródka" przed sklepem, co spowoduje zakaz spożywania alkoholu
w jego otoczeniu. Przewodniczący W. Majewski poruszył temat dzików. Z-ca Wójta M. Buliński
poinformował o złożonym piśmie w Starostwie Powiatowym, dotyczącym wyrażenia zgody na
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dodatkowy odstrzał dzików w liczbie 35 szt. Aktualnie Starostwo oczekuje na opinię Związku
Łowieckiego w tej sprawie. Radny Dariusz Matysiak poruszył temat związany z przejazdem
samochodu niskopodwoziowego przewożącego wiertnię przez osiedlowe ulice Biedruska, który
podczas manewrowania doprowadził do kolizji z samochodem osobowym. Radny D. Matysiak
wskazał, że mimo interwencji kierowca nie został poproszony przez policjantów o przedstawienie
pozwolenia z Urzędu Gminy na przejazd drogami gminnymi. Mieszkaniec Suchego Lasu M. Korpik
przedstawił problem złej widoczności, spowodowanej lokalizacją słupów na skrzyżowaniu ulic
Podjazdowej i Leśnej. Radny D. Matysiak zapytał także Z-cę Wójta, na jakim etapie jest sprawa
związana z budową ścieżki rowerowej Biedrusko – Radojewo. Z-ca Wójta M. Buliński poinformował,
że ze względu na problemy z uzgodnieniem z Lasami Państwowymi projekt ścieżki został podzielony
na dwa etapy Radojewo-Łysy Młyn i Łysy Młyn-Biedrusko. Na oba etapy ZDP wystąpi do Powiatu
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W pierwszej kolejności, w tym roku
zaplanowany do realizacji jest odcinek Radojewo-Biedrusko, w tym budowa fragmentu ścieżki na
terenie miasta Poznania. Odcinek Łysy Młyn-Biedrusko jako kolejny etap, pod warunkiem, że jego
budowy nie zablokują Lasy. Radny D. Matysiak zapytał także, kiedy Zarząd Dróg Powiatowych wystąpi
o pozwolenie na budowę? Z-ca Wójta M. Buliński przekazał, że jest uzgodnienie i nastąpi to w maju.
Radna Urszula Ćwiertnia zapytała, na jakim etapie jest projekt rozbudowy Urzędu Gminy i czy
lokalizacja Straży Gminnej oraz rozbudowa Komisariatu Policji nie opóźni całej inwestycji, a także czy
Policja będzie partycypować w kosztach rozbudowy. Przewodniczący Komisji W. Majewski
przypomniał radnej, że zgodnie z obowiązującym prawem Policja nie może inwestować w budynki nie
będące ich własnością. Z-ca Wójta M. Buliński poinformował, że zarówno pierwotna koncepcja,
jak i projekt nie przewidują lokalizacji Straży Gminnej w budynku urzędu.
W związku z brakiem innych głosów i wniosków w dyskusji Przewodniczący W. Majewski
zamknął posiedzenie Komisji w dniu 17.05.2016 r., o godz. 17:00.

Sporządzili:
Adrian Karwat
Włodzimierz Majewski

Przewodniczący KBiPP:
Włodzimierz Majewski
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