Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 25.10.2016 r.
Porządek obrad:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3.
Zatwierdzenie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia KBiPP z dnia 27.09.2016r.
4.
Plan zadań i pracy Komisji 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 w dniu 25.10.2016 r.
o godzinie 15:00, witając wszystkich przybyłych. Przewodniczący stwierdził prawomocność
posiedzenia na podstawie listy obecności. Czterech członków komisji było obecnych, nieobecny był
radny D. Matysiak. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 27.09.2016r.
Plan zadań i pracy komisji na rok 2017.
Przewodniczący W. Majewski poinformował radnych o jednej zmianie względem projektu
planu, który otrzymali wcześniej radni. Przewodniczący dodał jedno posiedzenie planowane na
początek września dla wszystkich jednostek pomocniczych, celem usystematyzowania czasu na
składanie wniosków do budżetu na przyszły rok. Radni poparli wprowadzoną przez
Przewodniczącego zmianę. Radna U. Ćwiertnia zaproponowała spotkanie w sierpniu mające na
celu kontrolę przygotowania szkół na nadchodzący rok szkolny. Przewodniczący zauważył, iż
spotkanie przeznaczone na ten cel zaplanowane jest na czerwiec. Dzięki temu szkoły będą miały
więcej czasu na działanie w kwestii problemów związanych z bezpieczeństwem, a radni będą mogli
zmobilizować dyrektorów do podjęcia owych działań.
Głosowanie za przyjęciem planu pracy na rok 2017:
–
4 głosy za.
Plan został przyjęty jednogłośnie.
Sprawozdanie członków Komisji z realizacji zadań.
Przewodniczący W. Majewski oznajmił, iż 12 października br. brał udział w spotkaniu
informacyjnym dotyczącym projektu planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla obszaru
funkcjonalnego miasta Poznań. Następne spotkanie, w którym Przewodniczący brał udział odbyło
się 17 października br. w OSP Suchy Las - spotkanie dotyczyło tematu poruszonego na poprzednim
posiedzeniu Komisji. Konsekwencją powyższego spotkania był udział Przewodniczącego w
zebraniu zarządu gminnego OSP Suchy Las w Chludowie. Spotkały się tam wszystkie
zainteresowane strony. Przewodniczący zaznaczył, że ma nadzieję, iż strony dojdą do porozumienia
i odpowiednich konkluzji, co pozwoli na nawiązanie prawidłowej współpracy.
Następnie Przewodniczący przedstawił otrzymaną korespondencję od sołtysa wsi Złotkowo,
która dotyczyła:
- wniosku do budżetu gminy Suchy Las na rok 2017 o budowę sygnalizacji świetlnej na ulicy
Lipowej w Złotkowie. Sołtys zwrócił się do Komisji z prośbą o rozpatrzenie i pozytywne
zaopiniowanie wniosku. Mieszkańcy ulicy jednogłośnie opowiedzieli się za budową sygnalizacji ze
względu na bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców wjeżdżających i wyjeżdżających ze swoich
posesji. Mieszkańcy skarżą się też na dużą prędkość przejeżdżających na tym odcinku
samochodów, co ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Sołtys prosi Komisję o
zwrócenie się do Policji z sugestią przeprowadzania na tym odcinku kontroli radarowych. Radny R.

Tasarz oznajmił, iż brał udział w spotkaniu odbywającym się we wsi Złotkowo, na którym
poruszono ten problem. Radny zasugerował mieszkańcom chcącym budować na wyżej
wymienionym odcinku progi zwalniające koncepcję instalacji sygnalizacji świetlnej. Radnemu
udało się przekonać mieszkańców do przedstawionej koncepcji, poprosił ich więc o złożenie
takiego wniosku. Radny wyraził swoje zadowolenie z decyzji podjętej przez mieszkańców.
Budowanie progów zwalniających nie jest bezpieczne. Stanowi zagrożenie i utrudnienie nie tylko
dla mieszkańców, ale i dla służb ratowniczych.
Głosowanie nad włączeniem wniosku do wniosków do budżetu:
–
4 głosy za.
Wniosek przyjęty jednogłośnie.
- sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Obornickiej i ulicy Sopockiej. Samochody
notorycznie przejeżdżają przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, co sprawia ogromne
zagrożenie dla samochodów wyjeżdżających ze Złotkowa. Samochody ciężarowe jadące w
kierunku Obornik rozpędzają się na stoku na tyle, iż nie są w stanie wyhamować przy szybkiej
zmianie świateł na czerwone. Kwestia ta nie została uwzględniona, aczkolwiek w związku z
nasilającą się liczbą wypadków na tym skrzyżowaniu, sołtys uważa, iż powinna ona zostać podjęta
ponownie. Ponadto zdaniem sołtysa, najlepszym działaniem prewencyjnym byłaby instalacja zegara
informującego o czasie pozostałym do zmiany sygnalizacji świetlnej. Sołtys prosi o potraktowanie
tematu jako pilnego. Przewodniczący W. Majewski zaznaczył, iż jest tutaj część skrzyżowania,
która nie posiada jasno określonego właściciela. Przewodniczący wyjaśnił także, iż ostatnio pojawia
się coraz więcej propozycji zakazania możliwości instalacji takich zegarów. Prowokują one
brawurowych kierowców do przyspieszania, aby "zmieścić" się w sekwencji. Przewodniczący
zaznaczył, iż kwestią priorytetową jest ustalenie własności niejasnej części skrzyżowania, gdyż
kwestia ta wiąże ręce gminie. Przewodniczący zaproponował zainstalowanie na poprzedzającym
skrzyżowaniu, znaku ostrzegającego o znajdującym się w bliskiej odległości skrzyżowaniu z
sygnalizacją świetlną. Radny R. Tasarz zaproponował natomiast opóźnienie zmiany sekwencji tak,
aby wszyscy kierowcy na skrzyżowaniu stali przez chwilę na czerwonym świetle. Radny Z. Hącia
zaproponował, aby za pośrednictwem Policji skierować wniosek do GDDK o regulację sygnalizacji
w sposób przedstawiony przez radnego R. Tasarza. Radna U. Ćwiertnia zaznaczyła, iż
skrzyżowanie to od samego oddania do użytku, sprawiało zagrożenie. Przewodniczący W.
Majewski oświadczył radnym, że zrealizowanie gminnego monitoringu znacznie pomoże w
rozwiązywaniu tego typu sytuacji. Radna U. Ćwiertnia zwróciła uwagę radnych na kolejny problem
na wspomnianym skrzyżowaniu, a mianowicie na ograniczoną widoczność kierowców
wyjeżdżających ze Złotkowa. Ich pole widzenia ograniczone jest ekranem akustycznym.
Sprawy bieżące.
Radny Z. Hącia oznajmił, iż odbył rozmowę ze Strażą Gminną. W rozmowie powrócono do
kwestii nabycia paralizatora. Straż Gminna wyraziła zapotrzebowanie na przynajmniej jeden
egzemplarz w samochodzie, który umożliwiłby w razie sytuacji awaryjnej, bezpieczne
przeprowadzenie interwencji. Radny wytłumaczył, że wniosek złożony przez Straż Gminną został
źle zrozumiany, paralizator ma na celu tylko umożliwienie bezpiecznego pełnienia służby w
okolicznościach ostatecznych. Przewodniczący W. Majewski oznajmił, iż Straż Gminna ma jeszcze
czas, aby złożyć na ręce Komisji taki wniosek. Radny R. Tasarz oznajmił, iż komendant Policji w
Suchym Lesie zameldował, iż policjanci biorą udział w szkoleniach oraz wykonują swoje
obowiązki prawidłowo. Komendant oczekuje rozbudowy komisariatu dla poprawy warunków
socjalnych. Szczegółowe notatki z odbytego spotkania radny zobowiązał się przedstawić na
następnym posiedzeniu Komisji.

Uchwały na najbliższą sesję.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta w trybie bezprzetargowym umowy
dzierżawy na najbliższe 3 lata.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii:
–
4 głosy za.
Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta w trybie bezprzetargowym umowy
najmu na najbliższe 10 lat.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii:
–
4 głosy za.
Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię.
Uchwała w sprawie przyznania dotacji na wykonanie inwestycji budowlanej- remont i przebudowa
oraz renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy zabytku w Golęczewie.
Radna U. Ćwiertnia oznajmiła, iż było więcej wniosków, ale zostały odrzucone, gdyż
zdaniem Pana J. Kiedrowicza z Referatu Budowlano-Inwestycyjnego wnioskodawcy nie zdążą w
tym roku wykorzystać tych pieniędzy. Przewodniczący W. Majewski przypomniał, iż
dofinansowanie to miało pozwolić na przygotowanie kosztorysu inwestycji, czyli tylko na
zrealizowanie pierwszego etapu. Radni obawiają się, iż opinia Pana Kiedrowicza może być
uzasadniona. Radna U. Ćwiertnia zaznaczyła, że konkurs mógł zostać ogłoszony za późno. Radny
Z. Hącia zapewnił, iż konkurs był ogłoszony na wiosnę. Radna U. Ćwiertnia oznajmiła, iż nie
przypomina sobie, aby przyznano w tym roku dotację na renowację innego obiektu niż kościół.
Przewodniczący W. Majewski zapewnił, iż we własnym zakresie wyjaśni tę sprawę.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii:
–
4 głosy za.
Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyznania dotacji na roboty budowlane przy
zabytku w Chludowie.
Radny Z. Hącia zaznaczył, iż nie można zostawić tego rodzaju inwestycji niedokończonej.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii:
–
4 głosy za.
Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie.
Przewodniczący W. Majewski oznajmił, iż w uchwale powstał niewłaściwy zapis, który ma
zostać poprawiony.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii:
–
4 głosy za.
Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię.
Wolne głosy i wnioski.
Radny R. Tasarz wracając do kwestii Złotkowa oznajmił, iż na odcinku ulicy Obornickiej od
Złotnik do skrzyżowania, jest dopuszczona nadmierna prędkość. Już od 2009 r. proponowano
ograniczenie prędkość na tym odcinku do 70km/h i przekształcenie zjazdu do salonu w
skrzyżowanie (odcinek od ulicy Łagiewnickiej do ulicy Potockiej). Jest to wniosek w imieniu

radnego R. Tasarza i mieszkańców Złotkowa.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii:
- 4 głosy za.
Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię.
Radna U. Ćwiertnia zgłosiła swoje spostrzeżenie odnośnie ulicy Obornickiej – na
skrzyżowaniu ulic Obornicka / Nektarowa, w miejscu, w którym rozpoczyna się teren Auto Watinu,
dwukrotnie ulokowane są przejścia dla pieszych, z których pierwsze jest w ogóle nieoświetlone.
Jest to nadzwyczaj niebezpieczne dla przychodzących przez nie osób. Przewodniczący W.
Majewski oznajmił, że przyjrzy się sprawie.
Radny Z. Hącia zwrócił uwagę na problem w miejscowości Jelonek, od przystanku koło
Kółka Rolniczego do Leroy Merlin nie ma żadnego chodnika, piesi są zmuszeni chodzić poboczem,
dodatkowo nieoświetlonym. Jest to niebezpieczne i naraża pieszych na kolizję z przejeżdżającymi
samochodami. Przewodniczący W. Majewski oznajmił, że temat ten od dłuższego czasu poruszany
jest w kontekście przeciwnej strony ulicy Obornickiej. Przewodniczący zapowiedział, że spotka się
z Referatem Komunalnym w celu przeprowadzenia wizji lokalnej tego odcinka i wyciągnięcia
wniosków.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji o
godzinie 16: 00.
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