Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 23.08.2016 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 21.06.2016 r.
4. Sprawdzenie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego. Ocena służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy.
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 23.08.2016 r. o godz. 15:00, witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności –
4 członków Komisji obecnych. W trakcie posiedzenia dotarł radny D. Matysiak. W posiedzeniu
Komisji uczestniczyli również: radna A. Targońska, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las –
Wschód A. Ankiewicz ora p. J. Jędraszczyk z Referatu Budowlano-Inwestycyjnego.
Komisja jednogłośnie, czterema głosami za przyjęła powyższy porządek posiedzenia.
Na wstępie oddano głos p. J. Jędraszczykowi z prośbą o udzielenie informacji na temat
projektu uchwały w sprawie przejęcia zadania zarządzania niektórymi publicznymi drogami
powiatowymi. Pan Jędraszczyk wyjaśnił, że uchwała związana jest z budową ścieżki rowerowej
Radojewo-Biedrusko, od granicy gminy do miasta Poznań o długości 185 m. Gmina zaprojektuje i
wybuduje ścieżkę z własnych środków. Miasto Poznań na najbliższej sesji przekaże to zadanie
naszej gminie. Budowa ścieżki została podzielona na 3 etapy: I – budowa 185 m ścieżki od granicy
gminy w stronę Poznania; II – 1485 m od granicy gminy w stronę Łysego Młyna; III - budowa
odcinka Łysy Młyn – Biedrusko. Pan Jędraszczyk zaznaczył, że dokumentacja jest opracowana,
brakuje jedynie kilku uzgodnień. Radny D. Matysiak stwierdził, że informacje przekazywane przez
Wójta nie są spójne. Przypomniał, że Wójt na jednej z sesji poinformował, że gmina wystąpi
jednocześnie o pozwolenie na budowę I i II etapu ścieżki. Z kolei na posiedzeniu komisji Wójt
zaznaczył, że gmina będzie występować z dwoma wnioskami, a na kolejnej sesji powrócił do
pomysłu jednoczesnego wystąpienia o pozwolenie na budowę. Pan Jędraszczyk wyjaśnił, że
problem z uzyskaniem decyzji wynika przede wszystkim z przynależności terenu do Lasów
Państwowych i miasta Poznań. Najdłużej trwają uzgodnienia z Lasami Państwowymi.
Głosowanie w sprawie uchwały: jednogłośnie za przyjęciem.
Radny D. Matysiak poinformował, że mieszkańców niepokoi fakt, iż ścieżka rowerowa Leśna Meteorytowa będzie budowana zanim teren zostanie skanalizowany. Radni stwierdzili, że
kanalizacja nie jest kładziona pod chodnikiem, gdzie będzie biegła ścieżka rowerowa, lecz w pasie
drogowym.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że wystąpi do Wójta z wnioskiem o przedstawienie
harmonogramu prac w paroletniej perspektywie.
Następnie przyjęto protokół z posiedzenia Komisji z dnia 21.06.2016 r. - 4 głosy za, jeden głos
wstrzymujący.
Ad. 4.
Przewodniczący zaproponował, aby członkowie Komisji spotkali się z dyrektorami placówek
oświatowych w celu ustalenia poziomu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
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Radny D. Matysiak uda się do szkół w Biedrusku, radny R. Tasarz do Suchego Lasu, radny Z. Hącia
do Chludowa i radna U. Ćwiertnia do Golęczewa.
Przewodniczący poprosił o przesłanie krótkiego sprawozdania do końca przyszłego
tygodnia.
Radna U. Ćwiertnia poinformowała, że co roku placówki w Chludowie i Golęczewie
kontroluje inspektor BHP. Radna poprosi o opinię wystawioną przez kontrolującego i przekażę ją
Przewodniczącemu Komisji. Radna zaproponowała również zaproszenie inspektora BHP na jedno
z przyszłorocznych posiedzeń Komisji.
W dalszej kolejności Przewodniczący poprosił o ocenę służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo w gminie. Radny Z. Hącia zwrócił uwagę na 3 sprawy – brak nocnych dyżurów,
brak samochodu do przewożenia nietrzeźwych osób i zwierząt (możliwość zanieczyszczenia
pojazdu w trakcie transportu) oraz brak paralizatora na wyposażeniu (możliwość użycia w
przypadku agresywnych zwierząt). Radny D. Matysiak zaznaczył, że Komisja powinna pozwolić
pełnić komendantom swoje funkcje i nie wchodzić w ich kompetencje. Radny R. Tasarz
poinformował, że spotka się z Komendantem Policji w sprawie przeszkolenia z pierwszej pomocy
przedmedycznej.
W sprawach bieżących Przewodniczący przypomniał o pismach, które zostały wystosowane
przez Komisję do Wójta i o otrzymanych odpowiedziach (pisma wraz z odpowiedziami znajdują
się w segregatorze Komisji). W odniesieniu do pisma w sprawie pomiaru natężenia ruchu, Radny
D. Matysiak zaznaczył, że pomiary nie uwzględniają Biedruska. Pomiary były robione na moście
nad Wartą, przed Biedruskiem. Radni uznali, że takie pomiary nie mogą być miarodajne.
Przewodniczący Komisji zwróci się do Referatu Komunalnego o ponowne wykonanie badań
natężenia ruchu w Biedrusku.
W wolnych głosach i wnioskach poruszono następujące kwestie:
 pustostanów (radny Z. Hącia) – problem stanowi nawiązanie kontaktu z właścicielami
przebywającymi za granicą. Radny zaproponował zabezpieczenie tych miejsc ze
środków gminnych, a później ściągnięcie należności od właścicieli posesji. Radna A.
Targońska zaproponowała postawienie płotu od frontu działki, na której znajduje się
pustostan. Radny Z. Hącia zasugerował zgłoszenie pustostanów do nadzoru
budowlanego;
 założenia monitoringu na rynku w Chludowie (radny Z. Hącia); poruszono również
temat monitoringu na skrzyżowaniach na os. Poziomkowym (radna A. Targońska)
oraz systemu monitoringu gminnego;
 bezpieczeństwa ekologicznego - radna A. Targońska poinformowała, że zauważyła
wyciek ze śmietniska i poinformowała o tym p. W Orczewskiego, który zgłosił
problem do WIOŚ-u. Radny R. Taszarz zaznaczył, że najlepszym rozwiązaniem jest
wykonanie telefonu bezpośrednio do straży chemicznej pod nr 998. Przewodnicząca
Zarządu osiedla Suchy Las – Wschód p. A. Ankiewicz zaproponowała składanie
pozwów cywilnych, jeden ze złożonych zakończył się już sukcesem;
 obwodnicy wschodniej - radny R. Tasarz przypomniał o wrześniowym spotkaniu w
sprawie budowy obwodnicy;
 lokalizacji przystanku z zatoką w Biedrusku (radny D. Matysiak). Radny
poinformował, że gmina posiada projekt przystanku z zatoką autobusową na ul.
Świerczewskiego, na wysokości parku. Niestety Wójt zrezygnował z realizacji tego
projektu i zamierza poszerzyć istniejącą już zatokę autobusową i tam zlokalizować
przystanek. Zdaniem radnego nie jest to dobre rozwiązanie;
 budowy przejścia dla pieszych przez ul. Jagodową (radna A. Targońska);
 zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bogusławskiego/Alejowa/Rumiankowa
(Przewodnicząca Zarządu osiedla Suchy Las – Wschód). Pani A. Ankiewicz zaznaczyła,
że w ostatnim czasie doszło do kilku wypadków na tym skrzyżowaniu. Referat
Komunalny wystosował pismo w tej sprawie do Starostwa. W odpowiedzi
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zaproponowano wykonanie przez gminę wysepki rozdzielającej, co zdaniem p. A.
Ankiewicz nie rozwiąże problemu. Radny D. Matysiak zaznaczył, że nie widzi w ogóle
potrzeby zmiany organizacji ruchu w tym miejscu.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący W. Majewski zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 23.08.2016 r., o godz. 16:45.

Sporządziła:
Dorota Majchrzak

Przewodniczący KBiPP:
Włodzimierz Majewski
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