Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 24.01.2017 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 w dniu 13.12.2016 r.
4. Sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań oraz sprawy bieżące.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 24.01.2017 r. o godz. 15:00, witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności – czterech członków Komisji obecnych. W posiedzeniu Komisji uczestniczył
również pracownik Referatu Budowlano – Inwestycyjnego p. T. Juszczuk oraz mieszkaniec
Suchego Lasu M. Korpik.
Komisja jednogłośnie, czterema głosami za, przyjęła powyższy porządek posiedzenia
oraz protokół z posiedzenia Komisji z dnia 13.12.2017 r.
W dalszej kolejności oddano głos p. T. Juszczukowi, który uzasadnił potrzebę podjęcia
uchwały w sprawie przyjęcia zadania zarządzania odcinkiem powiatowej drogi publicznej nr
2406P na czas realizacji inwestycji – budowy drogi dla rowerów. Pan Juszczuk wyjaśnił, że w
związku z uzgodnieniami poczynionymi z miastem Poznań w sprawie budowy drogi dla
rowerów na odcinku powiatowej drogi publicznej nr 2406P o długości 185 m, gmina Suchy
Las przyjmuje od miasta Poznań fragment drogi powiatowej nr 2406P na odcinku od ul.
Radojewo w Poznaniu do granicy miasta Poznania na czas realizacji ww. inwestycji, która jest
współfinansowana ze środków unijnych. Przekazanie kompetencji zarządzania
przedmiotowym odcinkiem drogi powiatowej nr 2406P pozwoli na pełne zrealizowanie
budowy infrastruktury rowerowej na trasie Radojewo – Biedrusko, w części od Radojewa do
Łysego Młyna. Wyłonienie jednego zarządcy drogi na czas realizacji inwestycji wymaga
zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy gminą Suchy Las a Miastem Poznań.
Głosowanie w sprawie projektu uchwały: 4 głosami za, jednogłośnie za przyjęciem
projektu uchwały.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji przypomniał o korespondencji, która została również
przekazana mailowo członkom Komisji. Korespondencja dotyczyła między innymi:
- projektu ul. Czereśniowej w Golęczewie;
- studzienki na ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie;
- uszkodzonego chodnika w Chludowie;
- skrzyżowania ulic Kościelna/Polna/Biedruszczana/Zapłocie w Chludowie.
Przewodniczący poinformował także o rozmowie z Komendantem Policji w sprawie
wspólnych patroli, że będą kontynuowane w późniejszym terminie. (-) Komendant zaznaczył,
że obecnie prowadzone są wspólne patrole z Żandarmerią Wojskową. (-)
Zdaniem radnego Z. Hąci patrole wspólne powinny być właśnie prowadzone ze
strażnikami gminnymi, którzy mogą wesprzeć policjantów wiedzą na temat gminy,
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mieszkańców czy sąsiedzkich problemów. Radny zaznaczył, że Żandarmeria Wojskowa
patroluje głównie w Biedrusku i na terenie poligonu. Przewodniczący Komisji poinformował,
że omawiane kontrole prowadzone są na terenie całej gminy.
Radny D. Matysiak stwierdził, że taka współpraca jest bardzo korzystna dla gminy,
jednakże nie widzi jej efektów w postaci patroli nocnych. Jeżeli Komendanci nie widzą takiej
potrzeby, powinni to jednoznacznie stwierdzić.
Radna U. Ćwiertnia zaproponowała zaproszenie Komendanta Policji i Straży Gminnej na
wspólne spotkanie w celu określenia płaszczyzn, na których nie mogą współpracować.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że Komendant Policji wróci do tematu wspólnych
patroli z Strażą Gminną w późniejszym terminie. (-)
Mieszkaniec p. M. Korpik poprosił o udzielenie informacji w poniższych kwestiach:
- oświetlenia przejścia przy Urzędzie Gminy – Przewodniczący poinformował, że zadnie
to zostanie zrealizowane przy przebudowie ul. Poziomkowej, która w założeniu ma być drogą
dwukierunkową;
- czytelności znaków drogowych przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie –
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został złożony. Zdaniem radnego D. Matysiaka gałęzie
zostały przycięte;
- słupów telefonicznych na ul. Leśnej i Podjazdowej w Suchym Lesie – Przewodniczący
poinformował, że wniosek po raz kolejny został złożony do Orange.
Ad. 5
W kwestii analizy działań Komisji w 2016 r. Przewodniczący W. Majewski udzielił
następujących informacji:
- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2016 roku odbyła wszystkie
zaplanowane posiedzenia i wypełniła plan działań rocznych oraz podejmowała dodatkowe
zaistniałe na bieżąco działania, często zgłaszane przez mieszkańców w celu ich pozytywnego
rozwiązania;
- w trakcie posiedzeń omawiano wiele tematów, z których 37 skutkowało złożeniem
odpowiednich wniosków. Większość z nich znalazło pozytywne rozwiązanie, natomiast w
odniesieniu do niewyjaśnionych, Komisja będzie kontynuować działania mające na celu ich
pozytywne zakończenie;
- w trakcie minionego roku wraz z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli oraz
mieszkańcami, kolejny raz przeprowadzono akcję, która w dużym stopniu poprawia
bezpieczeństwo na drogach gminnych, tzw. ,,Trójkątów bezpieczeństwa", a z Policją i
Urzędem Gminy po raz drugi współorganizowany był ,,Konkurs Bezpieczne Wakacje" dla
uczniów Szkół Podstawowych z naszej gminy. W konkursie wzięło udział ponad 800-set
dzieci, które dzięki temu konkursowi poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą bezpiecznych
zachowań;
- w trakcie prac Komisja przekazała do Zarządów Osiedli wnioski składane przez
mieszkańców do dalszego rozpatrzenia. Komisja dokonała również opiniowania wielu
projektów uchwał składanych przez wójta na posiedzenia Rady Gminy oraz złożyła 7
wniosków do budżetu gminy na rok 2017.
- członkowie Komisji systematycznie dokonywali konsultacji z podległymi im
jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny w naszej gminie i
brali udział w wielu spotkaniach i konsultacjach związanych z bezpieczeństwem mieszkańców
naszej gminy.
Pan M. Korpik przypomniał również o działaniach Komisji w kwestii monitoringu
gminnego.
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Ad. 6
W wolnych głosach i wnioskach poruszono następujące kwestie:
- odpowiedzi na pismo w sprawie znaków zakazu parkowania na ul. 7 Pułku Strzelców
Konnych w Biedrusku (radny D. Matysiak) – zdaniem radnego D. Matysiaka parkujące na
ulicy przy szkole autobusy zagrażają bezpieczeństwu dzieci. Ponadto chodniki są zastawiane
przez samochody, co uniemożliwia przejście matkom z dziećmi. Według radnego konieczne
jest postawienie w tym miejscu znaku B36 zakazującego parkowanie. Autobusy zamiast stać
cały dzień na ulicy i poboczu, powinny wjeżdżać na teren szkoły. Radny poinformował, że
zdaniem pracowników Referatu Komunalnego, autobusy mają problem z „zadaniem się”
przy wjeździe na teren szkoły. Radny D. Matysiak zaproponował udrożnienie drogi na
odcinku około 50 do 100 m - od os. Natura do ul. 7 Pułku Strzelców Konnych, tak by wjazd na
teren szkoły mógł się odbywać z udrożnionej drogi. Ułatwi to komunikację w tamtym rejonie.
Ta droga w najbliższym czasie będzie wręcz niezbędna, gdyż na ul. 7 Pułku Strzelców
Konnych ma być robiona kanalizacja, więc to będzie alternatywny wyjazd z oś. Natura. Droga
ta jest zresztą zaplanowana w mpzp tego terenu.;
- spotkania podsumowującego rok z Komendantem Policji w Suchym Lesie
(Przewodniczący Komisji) – policjanci otrzymali pozytywną opinię za wykonywaną pracę.
Przewodniczący Komisji poinformował, że zmiany dzielnicowych zostaną ogłoszone.
Poruszono również temat przebudowy Komisariatu i przesunięcia tego zadania na dalsze
lata;
- problemu bezpańskich psów (Przewodniczący Komisji) – zdaniem Przewodniczącego
brakuje instytucji, która zajmuje się bezpańskimi psami w weekendy. Od godz. 18 w sobotę
do poniedziałku, mieszkańcy nie mają możliwości zgłaszania tego problemu. Schronisko
Skałowo, które było zresztą współfinansowane przez gminę, nie ma funduszy na zakup
samochodu do przewożenia psów oraz na dyżury weekendowe. Sytuacje takie nie zdarzają
się często, ale mogą stanowić problem. Policja sucholeska ma przyrząd do łapania psów,
brakuje jednak odpowiedniego samochodu do transportu zwierząt. Zdaniem
Przewodniczącego, to Skałowo powinno podjąć działania w tym zakresie. Przewodniczący
Komisji zwróci się z tym problemem do Wójta. Pan M. Korpik stwierdził, że to raczej służby
weterynaryjne z Poznania powinny zająć się takimi sprawami. Kwestia ta jednak wymaga
sprawdzenia;
- wąskiego chodnika na ul. Nektarowej w Suchym Lesie w pobliżu firmy Moguntia
(Przewodniczący Komisji) – problem był zgłaszany przez mieszkańców. Przejście jest bardzo
wąskie i niebezpieczne ze względu na wybudowany z jednej strony mur oraz bliskość ronda i
zjeżdżających z niego samochodów. Przewodniczący Komisji zaproponował zamontowanie w
tym miejscu barierek. Pan M. Korpik stwierdził, ze lepszym rozwiązaniem będzie postawienie
słupków betonowych. Radny D. Matysiak zaznaczył, że częściej dochodzi do zdarzeń w
miejscach gdzie tworzy się wąskie korytarze, z których nie ma możliwości szybkiej ucieczki.
Przewodniczący Komisji zwróci się do Wójta z prośbą o rozwiązanie tego problemu;
- patroli płatnych (radny D. Matysiak) – radny zwrócił się z prośbą o udostępnienie
raportu – miejsca i czasu odbywania patroli płatnych.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący W. Majewski zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 24.01.2017 r., o godz. 16:15.

Sporządziła:
Dorota Majchrzak

Przewodniczący KBiPP:
W. Majewski
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