Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
z dnia 22.11.2016r. godz.15:00
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad oraz protokółu z posiedzenia KBiPP z dnia 25.10.2016r.
4. Opiniowanie projektu 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 powitał wszystkich przybyłych i otworzył
posiedzenie. Stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności, wszyscy
członkowie obecni.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z posiedzenia z dnia 25.10.16r. :
Protokół został przyjęty - 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący się
Sprawozdanie członków z realizacji zadań i spraw bieżących .
Projekty uchwały z porządku najbliższej sesji, p.18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wyrażenie umowy dzierżawy w trybie bezwarunkowym na okres 3 lat, działka przy ulicy
strażackiej.
Pan Marcin Kołodziejczak wyjaśnił warunki umowy dzierżawy, nie obowiązuje na tym terenie
mpzp. Wszyscy mieszkańcy starej szkoły mają tam garaże. Wójt wyraża zgodę na korzystanie z
nieruchomości w ten sposób do czasu uchwalenia planu.
Przewodniczący W. Majewski zapytał się o stan prawny działki, dlaczego nie można jej sprzedać
lub zbyć.
Pan M. Kołodziejczak odpowiedział, iż jej stan prawny jest unormowany, a gmina stwierdziła, że
zanim będzie można sprzedać tą działkę, należy uchwalić plan miejscowy.
Przewodniczący W. Majewski zaproponował, aby Komisja wystąpiła do wójta o rozważenie
wykonania czynności prawnych w kierunku zbycia tej działki lub zagospodarowania jej w służbie
gminy.
Dotarł radny M. Przybylski.
Radny D. Matysiak zapytał o cenę z poprzedniej dzierżawy.
Pan M. Kołodzieczak odpowiedział, że cena zostałą ustalona w zarządzeniu: 2zł za m2.
Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały:
Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
Przybywa Pani Skarbnik Monika Wojtaszewska.
Radny D. Matysiak zaznaczył iż kilkukrotnie wracał do kwestii braku dojścia do szkoły w
Biedrusku.
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia wartości stawek. P.15
Pani Skarbnik oznajmiła iż dochody są zaprojektowane w oparciu o stawki podatkowe podane
przez wójta.
Radny D. Matysiak zapytał ,czy pani skarbnik wie, dlaczego ustala się najwyższą możliwą stawkę
dla budynków mieszkalnych. Pani skarbnik odpowiedziała, iż nie była to jej decyzja.

Przewodniczący W. Majewski zauważył, iż zmiana stawek dotyczy tylko mieszkańców, a nie
ludzi prowadzących działalność gospodarczą.
Pani skarbnik oznajmiła, iż jedyna możliwa droga rozwiania jakichkolwiek możliwości, to
rozmowa z wójtem.
Radny Z. Hącia zaapelował o pozostawienie stawki 6zł dla podatków od budynków innych.
Radny D. Matysiak uznał iż odbiera to jako karanie mieszkańców za próbę utrzymania swoich
posesji, uznaje, że należy tą stawkę obniżyć do 5,50 zł.
Radny M. Przybylski zauważył iż propozycje radnych Matysiaka i Hąci nie stanowią istotnych
wpływów budżetowych. Ma to wartość symboliczną. Obniżenie stawki o 50gr nie będzie miało
istotnego wpływu na budżet.
Radny R. Tasarz oznajmił, iż wyczytał, że gmina od wielu lat trzyma się na tym samym pułapie
podatkowym i proponuje aby zostać na zeszłorocznych stawkach.
Radny D. Matysiak poruszył kwestię stawki dla obiektów zajmowanych na kulturę fizyczną.
Radny zaznaczył też, iż stawka dla gruntów zajętych na obronność i bezpieczeństwo, dlaczego
podnosimy stawkę dla poligonu, czy nie zaogni to konfliktu z wojskowymi?
Pani skarbnik odparła, iż nie będzie to miało wpływu na te stosunki.
Radny D. Matysiak wspomniał, iż planowany jest nowy podatek na tereny pod obronność. Czy
uśredniona stawka będzie liczona od maksymalnej? Przewodniczący zapytał o wnioski. Radny D.
Matysiak złożył wniosek o nie zmienianie stawki na budynki mieszkalne:
Wniosek przyjęty jednogłośnie - 5 głosów za.
Zmniejszenie o 50 gr stawki na budynki pozostałe:
Wniosek nie został przyjęty - 2 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący.
Radny R. Tasarz złożył wniosek o pozostawienie zeszłorocznych stawek podatków:
Wniosek został przyjęty - 4 głosy za i 1 głos przeciw.
Wniosek Radnego D. Matysiaka o 15zł dla kultury fizycznej:
Wniosek nie został przyjęty- 1 głos za 4 głosy przeciw
Wniosek o nie zmienianie stawki :
Wniosek o nie zmienianie stawki został przyjęty - 4 głosy za i 1 głos przeciw
Przyjęcie projektu z uwzględnieniem proponowanych zmian:
Projekt został przyjęty - 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący się.
Projekt uchwały o ustalenie wysokości stawek podatków transportów p.17
Przewodniczący zapytał ,czy uległy one zmianom. Pani skarbnik oznajmiła , iż są pozmniejszane na
tyle na ile pozwala ustawa. Głosowanie za przyjęciem:
Projekt został jednogłośnie przyjęty - 5 głosów za.
Projekt uchwały o zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla policji: (komisariat policji ul.
Poziomkowa)
Glosowanie za przyjęciem:
Projekt został jednogłośnie przyjęty - 5 głosów za.
Opiniowanie projektu budżetu na rok 2017: dział 754 s 24.
Radny Z. Hącia wyraził żal w związku z brakiem pana Karpowicza, który mógłby wyjaśnić
stosunek ilości wniosków do wniosków przyjętych do budżetu.
10 min przerwy w tej kwestii, pani Skarbnik poszła po wnioski.
Przewodniczący przedstawił korespondencje. Wystąpiono o oświetlenie przejścia przy

autowatinie, o lustro przed przedszkolem Wesoły Delfinek, o wykonanie harmonogramu prac i o
zakaz zatrzymywania się w Biedrusku. Wystosowano także pismo do wójta w sprawie
Skrzyżowania Złotnickiej i Słonecznej w Złotnikach, a także w kwestii poprawy oświetlenia przed
Urzędem Gminy. Skrzyżowanie Obornicka/ Sobocka. Komendanci Policji i SG zostali poproszeni o
wyjaśnienie kwestii braku wspólnych dyżurów oraz szkolenia z pomocy medycznej i wchodzenia
na tereny zamknięte.
Pan Henryk Górka poruszył sprawę podłączenia kamer na placu zabaw w Zielątkowie drogą
radiową jako rozwiązanie doraźne do czasu podłączenia światłowodu. Wniosek o dołączenie wpisu
do protokołu ze względu na pobieżne opisanie kwestii w protokole ze spotkania, na którym Pan
Górka przedstawił problem radnym.
Przewodniczący W. Majewski przypomniał Panu Górce o etapowaniu inwestycji projektu
przyłączania światłowodu. Jeżeli Pan Wójt się zgodzi, na pewno ta kwestia się ruszy. Radni przyjęli
załączniki Pana Górki.
Pani skarbnik Przedstawiła ilość wniosków:
–
OSP Suchy Las 57 000zł
–
Golęczewo 53 000zł
–
mały strażak 5 000zł
–
zieleń przy remizie 4 000zł
–
Zielątkowo 40 000zł
–
Chludowo 59 900zł
Do budżetu nie weszły wydatki inwestycyjne, które można wykonać ze środków lokalnych.
Wydatki majątkowe nie ujęte w budżecie:
–
samochód ciężki OSP Chludowo 110 000zł
–
przyczepka OSP Chludowo 25 000zł
–
założenie napędu elektrycznego do bram wjazdowych w OSP Golęczewo 6 000zł
–
zakup kontenera magazynowego dla Golęczewa 20 000zł
–
opony letnich i zimowych
–
defibrylator Suchy Las 6 000zł
–
urządzenie wielogazowe OSP Suchy Las
–
torba medyczna OSP Suchy Las 3 500zł
–
zakup trójnogu do stabilizacji pojazdów 8 000zł
–
urządzenie pomiarowe 4 000zł
–
przenośna najaśnica 4 000zł
–
zewnętrzny agregat prądotwórczy
–
zasilanie awaryjne
–
piła spalinowa do drewna 3 500zł
–
myjka ciśnieniowa OSP Golęczewo
Policja:
–
40 000zł na patrole
SG:
–
wydatki na poziomie roku poprzedniego
Nadmierne koszty straży pożarnej pochodzą z tak zwanej mundurówki.
Przewodniczący W. Majewski złożył wniosek o głosowanie za przyjęciem wniosku policji o
podniesienie do 60 000zł:
Wniosek przyjęty jednogłośnie - 5 głosów za.
O.S.P.
Radny D. Matysiak zapytał radnego Z. Hącię o mozliwość otrzymania dodatkowaych środków.

Radny Hącia odparł, iż czekają na informacje.
Pan Patryk Tasarz oznajmił, że OSP jest po rozmowie z panem wójtem, który jest przychylny do
kupna używanego samochodu. Lepiej kupić jedno auto a resztę koncepcji wprowadzać
sukcesywnie. Koncepcja zakupu trzech samochodów została odsunięta w czasie.
Radny R. Tasarz apeluje o trzymanie się przyjętych zasad. Radny Z. Hącia oznajmił, iż Suchemu
Lasowi należał się samochód. Jednakże pojawiło się rozwiązanie alternatywne, aczkolwiek
wątpliwe do osiągnięcia, dlatego wójt zdecydował się nie korzystać z alternatywy.
Radny D. Matysiak zapytal, czy radny Tasarz jest chętny zmieniać zapis projektu.
Głosowanie za przyjęciem w projekcjie wniosków OSP:
Wnioski zostały przyjęte - 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący się.
Za Przyjęciem w projekcie wniosków SG:
Wnioski zostały przyjęte - 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący się.
Zarządzanie kryzysowe:
Wnioski przyjęte jednogłośnie - 5 głosów za
Radny D. Matysiak oznajmił, że w Biedrusku również mieszkają zawodowi strażacy.
Zaproponowano quiz, w którym będzie można wygrać czujniki tlenku węgla.
Dział 754 z uwagą odnośnie podniesienia budżetu dla policji:
Przyjęto jednogłośnie - 5 głosów za.
Radny R. Tasarz zapytał o przystanek autobusowy przy kościele, Pani skarbnik oddaliła pytanie
nie mając wiedzy na ten temat.
Przewodniczący W. Majewski zapytał o środki dotyczące sieci monitoringu gminnego.
Pani skarbnik odpowiedziała, iż nie przypomina sobie.
Przewodniczący wyraził też wątpliwości co do kosztów konserwacji monitoringu na Osiedlu
Grzybowym, prosi też o wyjaśnienie tej kwestii.
Radny D. Matsiak zapytał o ścieżkę rowerową na Biedrusko. Pani skarbnik zapowiedziała, iż
można podpisac umowę. Radny zapytał, czy można podpisać umowę przed uchwaleniem budżetu.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że można.
Radny M. Przybylski zapytał czy procedura nie będzie mieć rażąco niskiej ceny.
Pani skarbnik oznajmiła, że nie wie, a następnie opuściła posiedzenie.
Autobus nocny.
Radny M. Przybylski otrzymał odpowiedź odmowną w stprawie interpelacji o autobus. Wójt na
skutek działania jednej z fundacji odniósł się pozytywnie do nocnej linii. Radny nie wie co się
stanie jeśli on wycofa wniosek, a wójt jednak powie, że się nie zgadza.
Radna U. Ćwiertnia oznajmiła, iż podobnie jak radny Przybylski planuje złożyć wniosek do wójta
aby autobus 905 mógł jechać nocą z centrum Poznania. Poprzedni nocny autobus upadł ze względu
na okrągłą trasę i konieczność ruszenia z os. Sobieskiego.
Radny R. Tasarz stwierdził, iż jest to jak powrót do przeszłości, identyczne postulaty. Jedynym
pasażerem tych autobusów był radny Wojciech Korytowski.
Radny Z. Hącia zwrócił uwagę, iż ostatni autobus z dworca jeździ za wcześnie dla ludzi na
drugiej zmianie pracowniczej.
Radny D. Matysiak zapowiedział wniosek o przedłużenie linii nocnej do Radojewa.
Przewodniczący zaproponował zebranie propozycji. Przewodniczący W. Majewski prosi o
przesłanie sugestii oraz uwag, aby zebrane uwagi przekazać wójtowi.
Wolne głosy i wnioski.
Radna U.Ćwiertnia zgłosiła problem z lisami. Lis wtargnął na plac zabaw przy szkole w
Golęczewie w czasie zajęć w ciągu dnia.
P.Maciej Korpik zwrócił uwagę iż należy zwrócić się do służb weterynaryjnych w celu

przebadania lisa.
Przewodniczący W. Majewski zadeklarował, że zgłosi tą sprawę wójtowi.
Radny R. Tasarz zgłosił, że parking przy ośrodku pomocy społecznej w Suchym Lesie jest bardzo
mały, a parking bufrowy przy kościele również zaczyna przekraczać maksymalną pojemność.
Radny skierował prośbę do przewodniczącego o włączenie się w tą sprawę.
Przewodniczący W. Majewski przeprowadzi wizję lokalną i na jej podstawie zapozna się z
alternatywami.
Pan Maciej Korpik sprawa ucięcia jednej gałęzi przy nowym przejściu dla pieszych. Gałąź
zasłania znak. Pan Maciej Korpik poruszył też kwestię słupów na skrzyżowaniu ulic Podjazdowa/
Leśna.
Przewodniczący W. Majewski otrzymał wiadomość, iż występiono o usunięcie.
Radny D. Matysiak poruszył temat przejścia dla pieszych w Biedrusku. Pisano pisma do
właściciela gruntu, niestety bezskutecznie. Należy uruchomić procedurę wywłaszczenia i przejęcia
gruntu. Radny D. Matysiak poruszył też temat przystanku autobusowego przy ulicy Leśnej.
Przysunięcie go w stronę górki mogłoby go uwidocznić. Przystanek na chwilę obecną jest ścięty i
niewidoczny dla nadjeżd żających pojazdów.
W związku z brakiem dalszyh głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie o
godzinie 17:00.
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