Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.05.2017 roku.
Porządek obrad :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokółu z posiedzenia KBiPP z dnia 25.04.2017r.
5. Dziki na terenie gminy- zaproszony łowczy Jarosław Kurant.
6. Sprawy bieżące oraz sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 – 2.
Przewodniczący Komisji BiPP W. Majewski otworzył posiedzenie Komisji. Powitał członków
Komisji i zgromadzonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia – wszyscy członkowie
komisji obecni.
Ad. 3.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Protokół z posiedzenia poprzedniej Komisji został przyjęty – 4 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Ad. 5.
Przewodniczący W. Majewski – zwrócił się do p. Kuranta, jak ocenia Pan umowę z Urzędem
Gminy.
Pan Łowczy J. Kurant – Mamy kolejną umowę zwiększającą odłowienie dzików z 20 sztuk na 35 do
31 maja br. Do tej chwili jest odłowionych 28 dzików. Teren Gminy graniczy z dużymi kompleksami
leśnymi. Zwierzęta przemieszczają się Poznań – Suchy Las. Plany odłowienia są, ale administracyjnie
redukują się one ze względu na usytuowany tam teren łowiecki i brak prawa na odławianie
redukcyjne. Na ul. Nektarowej zlokalizowane były pułapki żywo-łowne. Należy mieć szeroką pulę
narzędzi. Możliwość odłowu istnieje tam, gdzie dochodzi do sytuacji konfliktowych. Obwody
łowieckie nie korzystają ze wszystkich swoich terenów. Należałoby uaktualnić mapę obszarów
wyłączonych z obwodów łowieckich. Moim zdaniem na całym terenie gminy Suchy Las powinna być
opracowana planowa gospodarka łowiecka. Należałoby uwzględnić środki odstraszające od terenów
jezdni, a polować w miejscach oddalonych od miejsc zamieszkałych.
Przewodniczący W. Majewski – czy zostanie przygotowana odpowiednia umowa?
Z-ca Wójta M. Buliński – jest możliwość 3 umowy. Musimy oczywiście rozpoznać rynek. Koła
łowiecki nie są zainteresowane współpracą w temacie umowy. Rozszerzenie umowy uzależnione jest
od nowej decyzji wydanej przez starostę poznańskiego.
Radny R. Tasarz – czym zajmują się koła łowieckie?

Z-ca Wójta M. Buliński – koła nie chcą działać poza swoimi obwodami. To bardzo duża
odpowiedzialność, jeśli chodzi o działalność poza terenem łowieckim.
Radny D. Matysiak – w Biedrusku obwód się nie zmienił, a myśliwi między domostwami nie chcą
odławiać.
Radny R. Tasarz – należy wnioskować do kół o przedstawienie wykonania planów łowieckich za
2016 rok. Interesuje mnie p. 5 pana oferty – co oznacza wpis „ofiary wypadków”. Jest poważny
problem. Dochodzi do sytuacji, że pies pogryzie sarnę. Co z nią dalej zrobić.
Pan Łowczy J. Kurant – przekazać do ośrodka rehabilitacyjnego.
Radna U. Ćwiertnia – czy ma Pan ma 100% osiągnięcia, że dziki nie powróciły?
Pan Łowczy J. Kurant – nie ma takiej możliwości, żeby dziki nie wróciły. Nikt nie da takiej
gwarancji. Stosuj się środki odstraszające, a tam gdzie można odstrzelić, robi się nęciska i zwabia
dziki w odpowiednie miejsce. Należy je przepłoszyć i zredukować.
Radny D. Matysiak – jaki jest czas reakcji od zgłoszenia incydentu.
Pan Łowczy J. Kurant – na ogół jesteśmy w 3 godziny. W umowie nie ma zapisu o czasie. Jest to
umowa z planowymi odstrzałami redukcyjnymi, a nie umowa reakcyjna.
Radny D. Matysiak – przez pewien czas codziennie prosiłem o interwencję w Biedrusku, bo rano
widziałem dziki w czasie, kiedy dzieci udawały się do szkoły.
Pan Łowczy J. Kurant – reaguję na te instytucje, które wymienione są w umowie m. n.: informacje z
Urzędu lub od Straży Gminnej, nie od osób prywatnych. Proponowałem poszerzenie zakresu umowy,
ale pozostano na dotychczasowych uzgodnieniach – odstrzału redukcyjnego.
Przewodniczący W. Majewski – proszę przedłożyć Wójtowi pełen zakres usług, gdy dojdzie do
spotkania w sprawie umowy. My, jako komisja poprzemy wniosek o zwiększenie zakresu umowy.
Proszę promować w/w rozwiązania przy konstruowaniu nowych warunków umowy.
Pan Łowczy J. Kurant – taką propozycję składałem wielokrotnie.
Przewodnicząca Osiedla Suchy Las Wschód A. Ankiewicz – prośba o zmniejszenie terenów
łowieckich należących do kół.
Ad. 6-7.
Przewodniczący W. Majewski poinformował członków komisji o pismach, które wpłynęły od
ostatniego posiedzenia oraz złożonych wnioskach w tym okresie przez Komisję.
Radny R. Tasarz – składam wniosek o interwencję w sprawie ul. Bogusławskiego na odcinku od ul.
Stara Droga do ul. Alejowej w Suchym Lesie. Powiat powinien naprawić studzienki burzowe. W
Biedrusku – wojsko parkuje na terenie przy szkole, na drodze gminnej. Gmina powinna wykupić tam
działkę i zrobić porządny parking.
Radny D. Matysiak – jak można było dopuścić do pozostawienia szkoły bez dojścia do niej? Temat
prowadzi pani Serafin i nie jest on załatwiony. Został kupiony teren kasyna i zrobiono zaledwie 10
miejsc parkingowych.

Przewodniczący W. Majewski – proszę o przedstawienie mi mapki z omawianym terenem. Skieruję
do Wójta wniosek dotyczący budowy parkingu.
Radny R. Tasarz - złożył wniosek o wystąpienie dot. naprawy kanalizacji przy posesji ul.
Bogusławskiego 25, która powoduje wymywanie podłoża pod wjazdem na posesję.
Przewodniczący W. Majewski - podniósł temat związany dotyczący konieczności dokonania zmian
organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Złotnickiej - zwiększenie liczby pasów.
Ad. 8.
Przewodniczący W. Majewski w wyniku braku dalszych głosów, zakończył posiedzenie Komisji.
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