Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
z dnia 13.12.16 r., godz.15:00.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad oraz protokółu z posiedzenia KBiPP z dnia 22.11.2016r.
4. Sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań oraz sprawy bieżące.
5. Wnioski do realizacji w roku 2017 przez członków KBiPP.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Majewski powitał zgromadzonych i otworzył posiedzenie
Komisji o godzinie 15:02. Stwierdził prawomocność na podstawie listy obecności 4/5 członków
obecnych.
Komisja zatwierdziła protokół z posiedzenia KBiPP z dnia 22.11.2016r. - 4 głosy za. Protokół został
przyjęty jednogłośnie.
Opiniowanie projektu uchwały (punkt 13 z porządku posiedzenia sesji rady gminy) - w sprawie
zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
Pan K. Tymek, przedstawiciel Referatu Komunalnego Urzędu Gminy oznajmił, iż w gminie występują
dwa rodzaje dróg, wewnętrzne i gminne. Droga niezaklasyfikowana jako publiczna jest prawnie
traktowana jako nieruchomość. Nie można tam rozwiązać kwestii znaków drogowych ani prawnych
ustaleń, które ich dotyczą. Co roku podejmowana jest uchwała klasyfikującą drogę wewnętrzną jako
drogę publiczną. Jest to ułatwienie legislacyjne zarówno dla mieszkańców jak i urzędu. Ulice objęte
projektem uchwały:














Kaktusowa w Suchym Lesie
Śliwkowa w Suchym Lesie
przedłużenie Krańcowej w Suchym Lesie
Szafirowa w Suchym Lesie
droga techniczna przy ulicy Obornickiej.
Krótka w Suchym Lesie
Gajowa w Suchym Lesie
Słoneczna w Złotnikach
Czołgowa w Złotnikach
Wrzosowa w Złotnikach
Platynowa w Złotkowie
Czereśniowa w Golęczewie
Dworcowa w Golczewie

Radny D. Matysiak stwierdził, że nie zmieniałby statusu ulicy Czereśniowej do czasu, gdy radni poznają
ostateczne przeznaczenie działek po salonie Mercedes. Obecnie istniejąca tam droga nie spełnia
wymagań, które stawiają użytkujące ją samochody ciężarowe.
Radna U.Ćwiertnia zaapelowała, aby nie zamykać przejazdu, należy go zatrzymać, co zapewni warunki
do poszerzenia drogi ulicy Czereśniowej.
Przewodniczący W. Majewski upomniał radnych, że problemy przez nich poruszone nie dotyczą
bezpośrednio punktu dyskusji. Od ulicy Kwiatowej droga ma chodnik.
Radna U. Ćwiertnia złożyła wniosek o wywołanie mpzp dla działki o numerze ewidencyjnym 361 w
Golęczewie na najbliższym posiedzeniu KFBiRG.
Radny D. Matysiak zapytał czy i dlaczego warto przyjąć tę drogę.
Pan K. Tymek odpowiedział, że warto, gdyż umożliwi to utrzymanie przejazdu.
Radny R. Tasarz zaznaczył, iż dyskusja jest ważna dla możliwości poszerzenia drogi i zwiększenia jej
bezpieczeństwa.
Radny Z. Hącia poparł radnego R. Tasarza.

Przewodniczący W. Majewski oznajmił, iż wystąpi do wójta o założenia, według których planowana jest
ulica Czereśniowej w Golęczewie.
Radna U. Ćwiertnia zapytała, czy ulica Dworcowa będzie utwardzona.
Pan K. Tymek odpowiedział, że tak.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie : 4 głosy za i 1 wstrzymujący się.
Wnioski Komisji do budżetu na rok 2017 - opinia wójta:








dofinansowanie policji – zaakceptowane
5 000 na konkurs Bezpieczne wakacje 2017 - zaakceptowane
kładka ulica Obornicka/ Sucholeska – zaopiniowano negatywnie
rondo Obornicka/ Łagiewnicka – zaopiniowano negatywnie
rondo w Chludowie- zaopiniowano negatywnie
sygnalizacja na ulicy lipowej – zaopiniowano negatywnie
budowa Systemu Monitoringu Gminnego - zaakceptowana w części.

Zadania do realizacji przez członków komisji w 2017 roku.
Współpraca:
z Policją - radny Ryszard Masarz,
z Strażą Gminną – radny Zbigniew Rącia,
z Urzędem Gminy - radna Urszula Ćwiertnia,
z OSP – radny Dariusz Matysiak.
Podział zadań przez członków komisji przyjęto jednogłośnie - 5 głosów za.
Przewodniczący W. Majewski zaproponował, aby Radni regularnie spotykali się z przyporządkowanymi
komendantami. Poza tym radni powinni skupić się na kwestiach związanych stricte z bezpieczeństwem
w placówkach oświatowych.
Wolne Głosy i wnioski
Radny D. Matysiak oznajmił, iż następnego dnia najprawdopodobniej rozpocznie się wyburzanie kasyna
zakupionego od wojska w Biedrusku przy szkole. Radny prosił, aby poinformować Panią dyrektor
przedszkola o rozbiórce, informacja niestety nie dotarła, prezes Świerkowski zobowiązał się do
poinformowania dopiero po wielokrotnym upomnieniu przez radnego.
Radny R. Tasarz oznajmił, że kiedyś był zwyczaj informować nie tylko lokalnych mieszkańców, ale i
służby o prowadzonych pracach. Prace przeprowadza ZGK.
Radny D. Matysiak oznajmił, iż ma wątpliwości, czy jest to dobry czas na przeprowadzanie tego typu
prac. Przewodniczący zapewnił, że zadzwoni do prezesa Świerkowskiego.
Przewodniczący poinformował, iż na ulicy Szkółkarskiej drzewa zasłaniają znaki.
Radny Z. Hącia poinformował, że na ulicy Golęczewskiej pęka pozbrukowy chodnik. Uderzają w niego
ciężarówki, które nie nie mieszczą się na zakręcie.
Radny R. Tasarz w kontekście ulicy Bogusławskiego w Suchym lesie pochwalił rozwiązanie kwestii
studzienek kanalizacyjnych, jednakże na dalszym odcinku wystają one nad powierzchnię drogi, w
wyniku czego samochody uderzają w nie ze znaczną siłą.
Radny Z. Hącia oznajmił, iż rozmawiał z p. Karpowiczem zaproponował aby wystąpić o podniesienie
reachoutu o 200 zł dla kierowców i naczelników. Radni zwrócili uwagę, iż na tego rodzaju wnioski
może być już zbyt późno.
Przewodniczący W. Majewski zaznaczył, iż te kwestie będą poruszane wcześniej w przyszłości.
Radny Z. Hącia pochwalił wykonanie opracowania dołączonego do gminnego programu profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych.
W związku z brakiem wolnych głosów i wniosków, przewodniczący zamknął posiedzenie o g. 16:04.
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