Protokół z posiedzenia komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
dnia 27 września 2016r., godz.15:00
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia
3. Zatwierdzenie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia KBiPP z dnia 23.08.2016r.
4. Wnioski do budżetu na rok 2017
5. Sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań oraz sprawy bieżące
6. Wolne głosy i wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący komisji Włodzimierz Majewski otworzył posiedzenie komisji w dniu
27.09.2016r.
o godzinie 15:10 , witając wstyskich przybyłych. Przewodniczący stwierdził
prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – wszyscy członkowie komisji byli obecni.
Poza członkami komisji na posiedzeniu pojawili się również M.Różański oraz H.Górka - mieszkańcy
Zielątkowa w późniejszym czasie radna Agnieszka Targońska.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. Protokół z poprzedniego posiedzenia
również został przyjęty jednogłośnie.
W pierwszej części posiedzenia radni zajęli się opiniowaniem wniosków do budżetu gminy na
rok 2017. Jako pierwszy rozpatrzony został wniosek o reaktywację tematu budowy łącznika pieszorowerowego nad ulicą Obornicką. Przewodniczący zwrócił uwagę, że czas oczekiwania na zielone
światło dla pieszych jest bardzo długi na przejściu na wyżej wymienionym skrzyżowaniu. Wniosek
został przyjęty trzema głosami za, jednym głosem wstrzymanym. Następny wniosek wpłynął z
komisariatu policji, dotyczył dofinansowania dodatkowych patroli policjantów oraz policjantów z
psami na kwotę 60 000zł. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Kolejny wniosek rozpatrzony przez
komisję dotyczy budowy ronda w Chludowie na skrzyżowaniu ulic Kościelna, Rolna, Zapłocie,
Chojnicka, Biedruszczana. Radny Tasarz zwrócił uwagę na kiepski obecny stan skrzyżowania.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Kolejny wniosek do budżetu dotyczy budowy ronda na
skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Łagiewnickiej. Przewodniczący zwrócił uwagę członkom Komisji, na
bardzo niekorzystne opinie użytkowników skrzyżowania objętego wnioskiem, jego zdaniem jest to
jedyne remedium na duże zagrożenie ze strony tirów, które notorycznie przekraczają skrzyżowanie na
czerwonym świetle. Radny Tasarz potwierdził przytłaczającą liczbę wypadków samochodowych w
obrębie skrzyżowania. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Następny wniosek do budżetu został
zaproponowany przez radnego Z. Hącia, dotyczy on instalacji monitoringu na rynku w Chludowie w
związku z wymogami bezpieczeństwa wynikającymi z organizacji imprez. Przewodniczący
odpowiedział, że jeśli wspomniana kamera nie jest ujęta w koncepcji zagospodarowania rynku, która
jest obecnie rozpatrywana przez komisję, należy ten wniosek zrealizować z zadania lokalnego, gdyż
takie były założenia dot. budowy Sieci Monitoringu Gminnego. Jest to stanowisko komisji i komisja
od niego nie odstąpi. Radny Hącia proponuje wniosek o instalację monitoringu boiska przy szkole w
Chludowie. Przewodniczący oświadczył, że owy wniosek powinien wpłynąć ze strony dyrektora
szkoły. Zaproponował ponowne podejście do tego wątku po ogłoszeniu projektu budżetu. Następny
wniosek przedstawił radny Tasarz. Dotyczy on instalacji lustra drogowego przy przedszkolu "Wesoły
Delfinek" przy ulicy Powstańców Wielkopolskich na wysokości przystanku autobusowego oraz
budowie progów zwalniających przy przedszkolu "Kraina Elmo" na wysokości ulicy Leśnej.
Przewodniczący zaproponował rozwiązanie kwestii lustra pismem do Referatu Komunalnego,
natomiast pracę nad progiem zwalniającym zdaniem radnych należy rozważyć dopiero po
zaakceptowaniu i realizacji koncepcji uspokojenia i ograniczenia ruchu. Przewodniczący zakończył
kwestię wniosków do budżetu.
Gość H. Górka, mieszkaniec Zielątkowa złożył uwagi do ustaleń podjętych na spotkaniu
wiejskim z dnia 7 września, owy temat dotyczy instalacji monitoringu na placu zabaw w Zielątkowie
w kontekscie centralnego monitoringu. W ogólnej koncepcji owy plac miał być monitorowany, jednak

wójt zgłosił uwagę, iż istnieje tam potrzeba dociągnięcia światłowodu, co w tej chwili jest
niewykonalne. H. Górka, jako cel swojego przybycia na posiedzenie obrał udowodnienie radnym, iż
jest to mylne podejście. Proponuje on połączenie monitoringu na placu drogą radiową z węzłem
światłowodowym w Golęczewie. Pani sołtys złożyła wniosek do GCI. Firma umożliwiłaby połączenie
i nieodpłatnie udostępnia miejsce na masztach radiowych. Mieszkańcy Zielątkowa nie chcą czekać
kolejnych trzech lat na podłączenie światłowodu, jeśli można rozwiązać tą kwestię wcześniej.
Przewodniczący wyłożył wady rozwiązania problemu drogą radiową, przywołując przykład Osiedla
Grzybowego. Droga radiowa była wadliwa, a instalację wykonała właśnie wyżej wspomniana firma.
Problemy rozwiązało dopiero podłączenie sytemu monitoringu do sieci światłowodowej. ( ...... )
Następnie radni uspokoili H. Górkę, który martwił się, że projekt monitoringu nie wszedłby do
budżetu, bądź nadmiernie przeciągnąłby się w czasie. Przewodniczący radzi H. Górce poczekać na
powstanie projektu realizacji wyżej wspomnianej koncepcji. Radny Tasarz, doradza kamery, które
można wypożyczyć z własności gminy. Radna U. Ćwiertnia proponuje pozostawienie włączonego
oświetlenia na placu. Przewodniczący kończy tę kwestię. Goście opuszczają posiedzenie.
Następna kwestia podjęta przez komisję, to wcześniej omawiana kwestia pustostanów.
Przewodniczący zaznaczył, iż możliwości komisji są silnie ograniczone. Są to tereny prywatne. radny
Hącia zapytał, czy straż gminna ma możliwości interwencji, radni wyjaśnili, że jeśli nie ma zgłoszenia,
to służby nie są uprawnione by wchodzić na teren prywatny. Kolejną kwestią podjętą przez radnych są
sprawozdania radnych z wizytacji w szkołach. Jako pierwsze omówione zostały kwestie wyżej
wspomniane przez radnego Hącię oraz ogrodzenia łącznika między szkołą i przedszkolem. Problem
łącznika został uznany za problem niewielki ze względu na możliwość rozwiązania go również w
trakcie roku budżetowego. Następnie rozpatrzono sprawę zabezpieczenia i wygrodzenia pasa
przeznaczonego na dojście do szkoły od ulicy Poznańskiej. Radny Matysiak objaśnił, iż jest to teren
prywatny, którego właścicielem jest sieć Dino. Gmina nie zabiezpieczyła terenu na dojście do szkoły,
przez co dzieci przechodzą przez teren prywatny. Mimo podjętych prób komunikacji, właściciel
posesji nie daje odzewu w kwestii porozumienia. Problem jest uciążliwy również w związku z brakiem
miejsc parkingowych dla szkoły. Miał być wyznaczony pas ruchu w owe wyposażony, aczkolwiek nie
doszedł on do skutku. Przewodniczący zaproponował, aby radny Matysiak rozpoznał sprawę, po czym
dopiero Przewodniczący zwróci się do Wójta. Radny Matysiak wspomniał także o konieczności
remontu podłogi w hali sportowej w Biedrusku. Mimo przeprowadzenia generalnego remontu, nie
wymieniono parkietu. Ponadto Radny Matysiak zaznacza, iż w szkole należy odnowić szatnie, w
których od trzydziestu lat nic nie zmieniono. Radna Ćwiertnia przypomniała, iż leży to w
kompetencjach Pani dyrektor, poza tym należy zwrócić się z tą sprawą do komisji społecznej. Radny
Matysiak wspomina o nowopowstałej koncepcji przedszkola w Biedrusku, jego zdaniem w koncepcji
ujęte są bardzo duże okna, które są niezabezpieczone. Mimo świadomości, iż sytuowanie klimatyzacji
w przedszkolach nie jest zalecane, istnieje podejrzenie, że sale, w których owe okna są tak duże, mogą
stać się szklarniami. Przewodniczący proponuje przejście do sprawozdania radnej Ćwiertni. Radna, jak
załączyła w mailu, w związku z kontrolami, które przed rozpoczęciem roku szkolnego przeszła z
wynikami pozytywnymi szkoła w Golęczewie, potwierdziła, że szkoła jest przygotowana do działania
w stu procentach. Podczas próbnego alarmu pożarowego, zostały zapisane uwagi dotyczące
bezpieczeństwa. Samochód nie mógł wjechać przez zbyt wąską bramę, ta sama sytuacja miała miejsce
przy placu zabaw. Wykonawca oznaczył wyżej wymienione ciągi jako drogę pożarową, jednakże
mimo poprwnych wymiarów, nie dają one miejsca dla manewru pojazdami ciężarowymi. Następne
sprawozdanie przedstawił radny Tasarz, który odwiedził osiem placówek. Zaznaczył on, że szkoły
chętnie współpracowały. Przedszkole "Piraciki" kwestie bezpieczeństwa na swoim obszarze ma
rozwiązane wzorowo. Problemem jest brak monitoringu, na terenie okolicznego zbiornika wodnego, z
którego placówka często korzysta. W szkole podstawowej w Suchym Lesie zwrócono uwagę radnego
na potrzebę korekty koron starych drzew wokół szkoły, potrzebę likwidacji starego szamba, które
znajduje się na terenie szkoły, jak i na problem uszkodzonego przęsła w ogrodzeniu pomiędzy
boiskiem a placem zabaw. Gimnazjum w Suchym Lesie, dyrektor zaapelował aby uregulować
wysokość żywopłotu. Radny odwiedził przedszkole "Leśne Ludki", gdzie Pani dyrektor podejrzewa, iż

pękające ściany budynku mają swoją przyczynę w progu zwalniającym na ulicy Borówkowej, planuje
się przeprowadzić badania w tej sprawie, wnioskuje też o monitoring na placu zabaw przy
przedszkolu. Następnie radny odwiedził przedszkole "Wesoły Delfinek", gdzie poruszono wcześniej
przytoczony temat lustra drogowego. Wspomniano też wadliwe oświetlenie w okolicy oraz
zaapelowano o zabezpieczenie rowu przy ulicy Szkółkarskiej.
W przedszkolu "Kraina Elfów"
przytoczono temat progu zwalniającego przy ulicy Sprzecznej oraz lustra drogowego przy ulicy Lisiej
jak i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu obu tych ulic. Radna Ćwiertnia zapytała o możliwość
zastosowania szamba jako zbiornika dla deszczówki, Przewodniczący odradził to rozwiązanie w
związku z nadmierną eksploatacją pomp. Radny Tasarz zaznaczył, że poszczególni dyrektorzy byli
zadowoleni z faktu wizytacji w placówkach.
W następnej kolejności omówione zostały kwestię korespondencji. Przewodniczący zaznaczył,
że wystąpi o harmonogam robót wykonywanych przez gminę dopiero gdy otrzyma wszelkie
informacje w kwestii realizacji inwestycji. Przewodniczący wystąpił do wójta o pomiary Biedruska.
Radna Targońska w korespondencji poruszyła temat nieprawidłowego parkowania na osiedlu
Poziomkowym. Radny Tasarz objaśnił, iż problemem tego obszaru są drogi gminne wokół osiedla,
wewnątrz natomiast drogi są prywatne, wspólnotowe. Zdarzały się sytuacje, w których straż miejska
nie mogła dotrzeć do określonego miejsca, przez samochody blokujące drogi. Służby mundurowe nie
mogą interweniować bez zgłoszeń, gdyż drogi wspólnotowe są prawnie traktowane jako teren
prywatny. Radny Matysiak nie zgodził się z radnym Tasarzem, uważa że teren wspólny umożliwia
interwencje policji i straży gminnej. Jedyna sytuacja uniemożliwiająca interwencje, to uchwała podjęta
przez wspólnotę mieszkaniową. Radny Hącia zaznaczył, iż jest to osiedle otwarte, w przeciwnym
wypadku faktycznie policja nie mogłaby interweniować.
Przewodniczący rozmawiał z policją na temat przejścia przez tory przy ulicy Sucholeskiej.
Zaproponował wystąpienie do wójta o informację, czy w projekcie, który jest realizowany w
kontekście szybkiego tramwaju do Piły jest ujęta modernizacja tego przejścia. 20 września
przewodniczący w Starostwie Powiatowym, wziął udział w spotkaniu dotyczącym koncepcji
uspokojenia ruchu w Suchym Lesie. Zgłoszono problem wyjazdu Nektarowa/ Obornicka, brakuje
miejsca na prawoskręt. Volkswagen sprzedał działkę, jednak nie znamy jeszcze nowego właściciela.
Policja nie miała uwag. W kolejnym spotkaniu wziął udział 21 września w Golęczewie, było to
posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. Dotyczyło ono sytuacji pomiędzy Zarządem Gminnym, a
zarządem OSP Suchy Las. Żaden przedstawiciel OSP Suchy Las nie pojawił się na spotkaniu. Prezes
OSP Suchy Las wysłał pismo o współpracy w ramach struktur, aczkolwiek członkowie posiedzenia
zgodzili się, iż było ono dość enigmatyczne. Konkluzją zebrania było , iż nieobecność przedstawicieli
OSP Suchy Las na kolejnym spotkaniu może skutkować poważnymi konsekwencjami.
Przewodniczący zaznaczył, iż nie oczekuje dyskusji na ten temat, przekazuje tylko informacje. Radny
Hącia poinformował, iż termin następnego spotkania wyznaczono na dzień 19 października, o godzinie
osiemnastej.
Radna Targońska dołączyła do posiedzenia i zgłosiła, iż jężdżąc po gminie sfotografowała
kilkanaście nielegalnie ustawionych reklam, zgłoszenie zostało przekazane referatowi komunalnemu, a
następnie Straży Gminnej, radna zaznaczyła, iż ta kwestia dotyczy też komisji bezpieczeństwa, więc
liczy na współpracę. Zaproponowała także wspólne posiedzenie, na którym rozwiązane zostaną
kwestię między innymi odpowiedzialności za ten problem. Radna Targońska kończąc tą kwestię
podziękowała za głos i opuściła posiedzenie. Poruszona zosstała kwestia przejścia dla pieszych na
przeciwko urzędu. Problemem jest zła widoczność w obrębie przejścia, brak wystarczającego
oświetlenia. Przewodniczący zaznaczył, iż ta sprawa była podjęta przez komisję i na pewno zostanie
podjęta ponownie. Radny Tasarz zaznaczył, iż z oburzeniem odbiera nagonkę na OSP Suchy Las.
Zwrócił uwagę na fakt poprawnego i zaangażowanego wykonywania obowiązków w zakresie
ratowania życia i zdrowia, a także dbania o bezpieczeństwa mieszkańców i gminy. Radny zgłosił, iż
jeśli radę gminy Suchy Las oceniłoby się w sposób, w jaki ocenia się OSP Suchy Las, ocena ta

również zostawiałaby wiele do życzenia. Radny Matysiak, przypomniał, iż niedawno taka ocena padła,
wystawiona przez strażaka, Alana Tasarza. Napisał on o niekonsekwencji pracy rady. Radny pyta
dlaczego w momencie, w którym OSP Suchy Las wkracza do zarządu gminnego, OSP nie pojawia się
na posiedzeniach. Radny Tasarz zaznaczył, iż OSP Suchy Las od wielu lat dostaje najwyższe oceny za
swoją służbę, znana jest ze swojej skuteczności. Przewodniczący upomina, że OSP Suchy Las jest
zobligowana do uczestniczenia w zebraniach struktur, do których należą. OSP Suchy Las jest
wzorcowe pod względem prowadzenia akcji, aczkolwiek należy współpracować by podtrzymać
współpracę i uczestniczenie w instytucji. Radny Matysiak zaznaczył, iż ta tematyka nie podlega
zadaniom Komisji Bezpieczeństwa. Radny Hącia podziękował Przewodniczącemu za obecność na
wyżej wspomnianym spotkaniu zarządu gminnej OSP. Radny Matysiak wspomniał kwestię ustawienia
znaku zakaz postoju i zatrzymywania się w Biedrusku przy ulicy Siódmego Pułku Strzelców Konnych.
Przewodniczący oznajmił, iż napisze pismo w tej sprawie. Jako drugą kwestię radny Matysiak
wspomniał kwestię dzików. Chciałby zwiększenia liczby przeznaczonej do odstrzału. Coraz częściej
widzi się dziki wchodzące do miasta w poszukiwaniu jedzenia. Przewodniczący stwierdził, iż na
tematy wymagające dalszych wyjaśnień wyśle stosowne pisma.
W związku z brakiem wolnych głosów, przewodniczący zakończył posiedzenie komisji o
godzinie 16:50.
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