Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 25.04.2017 roku.
Porządek obrad :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokółu z posiedzenia KBiPP z dnia 28.03.2017r.
5. Przedstawienie Komendanta Policji w Suchym Lesie. Akcja ,,Bezpieczne wakacje 2017"- wspólny konkurs z
Policją.
6. Sprawy bieżące oraz sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji BiPP W. Majewski otworzył posiedzenie Komisji. Powitał członków Komisji i
zgromadzonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia – 3 członków komisji obecnych, 2
nieobecnych.
Ad. 4.
Protokół z posiedzenia poprzedniej Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Na posiedzenie KBiPP przybył nowy Komendant sucholeskiej policji, który przedstawił swoją osobę
zgromadzonym radnym i gościom. Pan Dominik Sierżant służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 2005 roku
w Wydziale Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Następnie od kwietnia 2007 roku
pracował w Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym, najpierw w pionie prewencji, a później od 2009
roku w pionie kryminalnym. Przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję kierownika Referatu Kryminalnego
tamtejszego Komisariatu.
Przewodniczący KBiPP – prosimy Pana o przypomnienie i podanie w lokalnej prasie informacji o
dzielnicowych, ich danych i numery telefonów i numer do radiowozu. Ta informacja jest mieszkańcom
potrzebna. Zabezpieczyliśmy też środki w budżecie na „bezpieczne wakacje”. Szkoły borą udział w
konkursach, dzięki którym dzieci przyswajają potrzebną im wiedzę na temat bezpieczeństwa. Chcielibyśmy
to kontynuować.
Mieszkaniec P. Weis – mam przyjemność być przewodniczącym rady Rodziców Przedszkola „Leśne Ludki”
w Suchym Lesie. Co roku organizujemy festyn dla dzieci na początku czerwca, w którym dotychczas brała
udział sucholeska Policja. Chciałbym prosić o udział w festynie naszej policji z radiowozem i w tym roku.
Komendant D. Sierżant - oczywiście. Proszę jednak pamiętać, że ja też mam swoich przełożonych. Proszę w
związku z tym wydarzeniem o pismo skierowane do mnie, ja dalej pokieruję tą sprawą.
Radna U. Ćwiertnia – czy zamierza Pan współpracować ze Strażą Gminną podczas wspólnych patroli?
Komendant D. Sierżant – muszę poznać się z Komendantem SG. Chciałbym oczywiście takie patrole
przeprowadzać.
Przewodniczący KBiPP przeszedł do punktu 8 porządku obrad ze względu na przybycie na posiedzenia
Komisji pracowników Zakładu Komunikacji Publicznej w Chludowie.

Pracownik ZKP – chcielibyśmy odnieść się do zarzutów kierowców, którzy byli na poprzednim posiedzeniu
Komisji. Nie wiemy, co oni powiedzieli, bo nie mieliśmy wglądu do protokołu.
Przewodniczący KBiPP – nie mogliście mieć Państwo do niego wglądu, bo został on przyjęty przez Komisję
dopiero przed chwilą.
Przewodniczący KBiPP odczytał fragment protokołu dotyczący wypowiedzi byłych i obecnych kierowców
ZKP.
Pracownik ZKP – od kilku miesięcy mamy ciągle kontrole dzięki panom, którzy przeszli na emeryturę.
Wcześniej nic się nie działo. Na dworcu autobusowym Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
skontrolował nam 6 autobusów, z czego trzem autobusom zatrzymano dowody rejestracyjne. Po tym
wydarzeniu Komendant WITD przepraszał, że ta sytuacja nie powinna mieć miejsca – nie powinni zabierać
dowodów. Autobusy natychmiast jechały na stację diagnostyczną i były sprawdzane. Kontrole inspekcji
pracy i sanitarna nie wykazały uchybień.
Przewodniczący KBiPP – my, jako Komisja nie możemy ingerować w żadną ze spółek. Po poprzedniej
Komisji mieliśmy spotkanie z Panem Wójtem. To do niego należy dalsze postępowanie w tej sprawie. Miał
zlecić kontrolę techniczną autobusów. Nie oceniamy tej sytuacji. Zwróciliśmy się do Wójta o powzięcie
dalszych kroków, co do podległej mu spółki.
Pracownik ZKP – to są dla nas pomówienia. Jako kierowca pracuję 40 lat. Od roku pracuję w ZKP. Nie
pozwoliłbym sobie wozić ludzi niesprawnym autobusem. Powinny być jakieś konsekwencje poniesione
przez tych, którzy działają na szkodę swojej firmy.
Pracownik ZKP – mieszkaniec wyciągnie wszystkie najbardziej pikantne informacje z artykułu, czy programu
telewizyjnego. Gdy potem pojawi się informacja pozytywna – nikt tego nie nagłaśnia, przechodzi to bez
echa. Tak było w tym przypadku.
Przewodniczący KBiPP – będę zadowolony jak okaże się, że wszystko jest w porządku. Ta cała sytuacja nie
jest przychylna nikomu, ani radzie, gminie, Państwu oraz mieszkańcom.
Pracownik ZKP – co pół roku autobusy są kontrolowane. Jeśli Wójt nakaże diagnostykę taboru, to dojdzie
do postawienia stacji diagnostycznej, w której dokonujemy przeglądów w złym świetle. Mamy tabor taki,
jaki mamy. Nie jest prawdą, że kierowcy zmuszani są do wyjeżdżania na trasę niesprawnym autobusem.
Przyszliśmy do Państwa, bo nie chcemy tej sprawy zostawić. Chcieliśmy zająć stanowisko. To prawda, że
premie są odbierane, ale tylko w przypadku długotrwałej nieobecności w pracy i w przypadku uczestnictwa
w zdarzeniu drogowym z winy kierowcy.
Przewodniczący KBiPP – czekamy na wynik działań Pana Wójta.
Pracownik ZKP – zepsuć opinię jest bardzo łatwo, ciężej jest ją potem odbudować. Naszym zdaniem nie
powinniśmy jej odbudowywać, bo w ogóle nie powinno dojść do jej nadszarpnięcia.
Radna U. Ćwiertnia – dobrze, że tu Państwo są i zabierają głos w obronie swojej firmy.
Radny R. Tasarz – Państwu i nam zależy na dobrze wykonanej pracy. Nie możemy zaistniałej sytuacji
osądzać. Czekamy na wynik postępowania w tej sprawie. Każdemu z nas zależy na dobrym imieniu firmy.
Pracownik ZKP – nie przyszliśmy po to, by szargać dobre imię tamtych panów. Chcemy tam pracować i
chcemy wrócić do poprzedniej atmosfery. Uwielbiam moją pracę. Studiuję również zaocznie i
niejednokrotnie wracam po zajęciach i idę do pracy na nockę, bo ją po prostu lubię. Nie do pomyślenia dla
nas jest fakt, że tacy panowie przychodzą i oczerniają nasz firmę.
Pracownicy ZKP podziękowali Komisji za wysłuchanie i opuścili posiedzenie.

Mieszkaniec P. Weis – po ostatniej sesji Rady Gminy poczułem się „wywołany do tablicy”. Temat dotyczy
uspokojenia ruchu Suchy Las - Wschód i progów zwalniających na ulicy Dębowej. Rozmawiałem z
mieszkańcami ulicy i tylko jedna osoba wyraziła chęć, aby takie progi tam powstały.
Przewodniczący KBiPP – wiemy, że pojawiły się 2 różne stanowiska – za i przeciw budowie progów na ul.
Dębowej. Sprawa została wysłana do zaopiniowania przez Zarząd Osiedla Suchy Las - Wschód. Zarząd
powinien zorganizować spotkanie i wypracować stanowisko.
Mieszkaniec P. Weis – na zebraniu Zarządu mówiono o koncepcji uspokojenia ruchu. Z ulicy Dębowej były
dwie osoby. Jedna osoba opowiedziała się za wybudowaniem progu, druga była przeciwna – to byłem ja.
Na tej podstawie omówiono całą koncepcję. Cieszę się, że będzie takie spotkanie dot. tej ulicy. Jeśli głosuje
całe osiedle, to jedna ulica nie ma siły przebicia przy decydowaniu w swojej sprawie.
Radny R. Tasarz – próg dla ratownika to wielkie utrudnienie. Obrywają się zbiorniki wozów strażackich,
emisja spalin jest zwiększona. Pamiętajmy, że szczęki hamulcowe zbudowane są azbestu. My to wdychamy,
a najbardziej ludzie mieszkający przy progach zwalniających. Jestem zwolennikiem bezpieczeństwa na
drodze, ale przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Zawsze się zastanawiam, czy głosujemy za budową drogi,
czy za budową toru przeszkód.
Mieszkaniec P. Weis – czy zarząd osiedla powinien organizować spotkanie, skoro są dwie listy: za i przeciw
progom, a na tych listach nazwiska się powtarzają. Cieszę się, że moje 4-letnie starania wreszcie przynoszą
skutek. Wreszcie są konkretne działania i temat nie zostanie tylko w Komisji. Są różne metody uspokojenia
ruchu: światła, progi itp. Duży problem, to egzekwowanie przepisów i świadomość kierowców. Najlepszym
rozwiązaniem byłoby zbudowanie obwodnicy Suchego Lasu.
Radny R. Tasarz – ulica Meteorytowa powinna się stać naszą ulicą. Ulica Nektarowa i Bogusławskiego do ul.
Morasko – obwodnicą. Należy podjąć działania, żeby wziąć na nasze barki granicę z Poznaniem i odciążyć
ruch. Proszę Komisję, by pochyliła się nad tym tematem.
Mieszkaniec – należy włączyć starą ulicę Czołgową przy Jelonku i połączyć z Meteorytową.
Na posiedzenie Komisji przybyła Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las - Wschód – Anna Ankiewicz.
Mieszkaniec P. Weis – omawiamy sprawę progów na Dębowej. Powstała nowa równoległa lista.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las - Wschód A. Ankiewicz – na zebraniu Zarządu Osiedla
przegłosowano układ z 3 progami na ul. Dębowej. Została na nas scedowana decyzja w sprawie progów.
Chcemy sprawę już zakończyć, aby koncepcja uspokojenia ruchu mogła w końcu ruszyć.
Mieszkaniec P. Weis – były na zebraniu zaledwie 2 osoby zainteresowane tematem progów na Dębowej.
Jedna za i jedna przeciw. Nie mieliśmy możliwości konsultowania tego tematu.
Przewodniczący KBiPP – każdy miał możliwość konsultowania i dyskutowania na temat koncepcji
uspokojenia ruchu. Moim zdaniem nie wszystkie elementy zawarte w projekcie muszą być zrealizowane.
Proszę wziąć to pod uwagę. Nie wszystko też musi być wykonane od razu. Koncepcja może być
realizowana etapami – czas realizacji może trwać 5 -7 lat.
Ad. 6.
Sołtys wsi Golęczewo Przemysław Majkowski omówił projekty uchwały dotyczące powstania nowych ulic w
Golęczewie – ul. Oświatowa i ul. Gryczana.
Projekty uchwał zostały przyjęte przez członków Komisji jednogłośnie.
Projekt uchwały w spawie nadania nazwy ulicy w Chludowie – ul. Węgierska.
Projekt uchwały został przyjęty przez członków Komisji jednogłośnie.

Ad. 7.
Radny R. Tasarz – otrzymałem pismo w sprawie terenu przy przedszkolu w Złotnikach Wsi. Prośba o
zabezpieczenie terenu do parkowania na działce obok budynku przedszkola. Musimy zorientować się czyja
to działka, rozpoznać teren i wybudować parking.
Przewodniczący KBiPP poinformował Radnych o złożonych pismach i omówił przebieg spotkania przy
zbiorniku retencyjnym przy Osiedlu Grzybowym. Należy tam wykonać oświetlenie i zamontować
monitoring ze względu na dewastacje, które mają tam miejsce.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las - Wschód A. Ankiewicz – proszę Państwa w imieniu Tadeusza
Kuranta o zaproszenie go na posiedzenie Komisji. Odłowił on już 26 dzików i chciałby Państwu przedstawić
obecną sytuację dotyczącą odłowu i odstrzału.
Przewodniczący KBiPP poinformował Panią A. Ankiewicz, że na kolejne posiedzenie zostanie zaproszony
Pan Kurant.
Ad. 8.
Sołtys wsi Golęczewo P. Majkowski – proszę w kontekście planowanego oznakowania poziomego i
pionowego ul. Tysiąclecia w Golęczewie o wzięcie pod uwagę tego, że od strony Chudowa znajdują się 3
zakłady produkcyjne, których pracownicy parkują na poboczu utrudniając przejazd. Sugerowałby tam linię
ciągłą.
Ad. 9 .
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała
Justyna Krawczyk

