Protokół z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las z dnia 20.06.2016 r., godz. 15:00
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KBiPP z dnia 23.05.2017 r.
6. Sprawdzenie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
7. Podsumowanie konkursu „Bezpieczne wakacje 2017”.
8. Sprawy bieżące oraz sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący W. Majewski otworzył posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Rady Gminy Suchy Las w dniu 20.06.2016 r. o godzinie 15:00 witając
jednocześnie członków Komisji oraz gości. Następnie Przewodniczący stwierdził
prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – wszyscy członkowie Komisji
obecni byli na posiedzeniu. W posiedzeniu uczestniczył również Radny M. Przybylski, który
nie jest członkiem Komisji. Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli Wójt Gminy G. Wojtera
oraz goście Panie D. Deckert i D. Godek.
Na wniosek Przewodniczącego W. Majewskiego Komisja rozpoczęła obrady od punktu
dotyczącego „wolnych głosów i wniosków” z uwagi na to, że na posiedzenie przybyli goście,
tj. przedstawicielki fundacji dla zwierząt Animalia: p. D. Godek – lekarz weterynarii
i p. D. Deckert. Panie przedstawiły członkom Komisji problem prześladowania i torturowania
kotów na terenie Gminy. Panie opowiedziały o aktach znęcania się nad kotami, m.in.
o obcinaniu kończyn i ogonów. Panie prosiły przede wszystkim o pomoc Gminy w zakresie
akcji edukacyjnych i pomocy w opublikowaniu w Gazecie Sucholeskiej artykułu o znęcaniu
się nad kotami.
Przewodniczący Komisji poinformował, że można przesłać artykuł do redakcji Gazety
Sucholeskiej, do Referatu Promocji Urzędu Gminy z prośbą o jego opublikowanie. Tymi
sprawami zajmuje się p. B. Stachowiak.
Pani D. Deckert zwróciła uwagę, że problem znęcania się nad kotami występuje na terenie
ogródków ROD w Złotnikach, gdzie dochodzi do licznych tego rodzaju przypadków. Koty
na terenie ROD są okaleczane i trute. Jednak ze strony prezesów ROD nie ma woli
zainteresowania się tym problem. Pani D. Deckert podkreśliła, że współpracuje w zakresie
opieki na bezdomnymi zwierzętami z p. A. Jańską z Urzędu Gminy i bardzo sobie chwali
tę współpracę, która układa się bardzo dobrze. Pani D. Deckert zaznaczyła, że społeczeństwo
potrzebuje akcji edukacyjnych i informacyjnych, że nie wolno dręczyć i okaleczać kotów.
Obecnie zdaniem p. D. Deckert ludzie raczej nie są zainteresowani losem i krzywdą
bezdomnych kotów. Fundacja pomaga takim kotom, poprzez opiekę medyczną i dokarmianie,
ale ma ograniczone możliwości. Pani D. Deckert prosiła o zainteresowanie tym problem
Gazety Sucholeskiej oraz Sołtysów z terenu Gminy Suchy Las, ale także o pomoc
w zdobywaniu funduszy na pomoc bezdomnym i maltretowanym kotom.
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Radny Z. Hącia zwrócił uwagę, że problemy z bezdomnością kotów wiążą się z kwestią
ich sterylizacji i opłat z tego tytułu. Sterylizacja to koszt 200 zł i Gmina zwraca do 50%,
ale do wyczerpania określonego limitu, a np. w Gminie Kórnik sterylizacja jest bezpłatna
i populacja kotów została ograniczona.
Pani D. Deckert poruszyła problem p. Emilii, która na terenie ROD zajmuje się 11 kotami
i stara się nad nimi panować i zapewnić im opiekę. Na terenie ROD swoje ogródki mają
często mieszkańcy Poznania, którym z reguły przeszkadza obecność kotów. W zakresie
sterylizacji kotów wolno żyjących p. D. Deckert poinformowała, że Gmina Suchy Las płaci
w 100% za ich sterylizację. Podkreślono, że Gmina Suchy Las otrzymała wyróżnienie
i podziękowania za współpracę z fundacją Animalia. Zdaniem p. Deckert największy problem
z torturowaniem i okaleczaniem kotów występuje na terenie ROD.
Radny D. Matysiak zwrócił uwagę na problem z dokarmianiem bezdomnych kotów
w Biedrusku. Ludzie, którzy dokarmiają koty powinni to robić w sposób bardziej rozważny
i zorganizowany, bo to jedzenie często trafia nie tylko do kotów, ale również do dzików.
Jedzenie powinno trafiać do specjalnych pojemników. Radny zaproponował, aby
zorganizować spotkanie z władzami ROD, przy pomocy Urzędu Gminy w sprawie dręczenia
kotów, być może Urząd mógłby również wydać ulotki z informacją dla działkowców
o zakazie takich praktyk. Ten problem należałoby również poruszyć na spotkaniach
sprawozdawczych, które mają miejsce w ROD.
Radny D. Matysiak stwierdził, że być może władze ROD nie chcą rozmawiać o tym
problemie, ponieważ obawiają się nagłośnienia tej sprawy.
Pani D. Deckert zaznaczyła, że obecnie akcja informacyjna jaką prowadzi ona i fundacja
ma miejsce za pośrednictwem facebook`a.
Pani D. Godek stwierdziła, że zasadniczym problemem jest bezdomność kotów i trzeba
dążyć do zmniejszenia populacji bezdomnych kotów. Głównie chodzi o akcje edukacyjne,
ponieważ ludzie nie są do końca świadomi i po prostu trzeba im o tych problemach
związanych z bezdomnością kotów powiedzieć. Ludzie zasadniczo nie przejmują się losem
kotów. Edukować należy przede wszystkim młodzież, bo najpierw będą się znęcać
nad kotami, a potem również nad innymi zwierzętami. Jednak akcje edukacyjne też kosztują
i tutaj mogłaby pomóc Gmina poprzez dofinansowanie takich akcji. Jeżeli ludzie będą
świadomi, to nie pozostaną obojętni na los maltretowanych zwierząt i nie będą przechodzili
obojętnie obok tego problemu.
Radny M. Przybylski stwierdził, że należy zorganizować ciekawą akcję informacyjną,
która wzbudzi u ludzi zainteresowanie. Fundacja jako osoba prawna być może mogłaby
wystąpić z dotacją do Gminy w ramach tzw. małych grantów.
Wójt G. Wojtera potwierdził, że fundacje mogą występować w konkursach w ramach
tzw. małych grantów lub w konkursach społecznych.
Radny M. Przybylski zaznaczył, iż uważa, że ze strony Urzędu Gminy będzie
przychylność do pomocy odnośnie problematyki edukacji i informowania w zakresie
maltretowania zwierząt i z pewnością nie będzie także kłopotów we współpracy z Gazetą
Sucholeską. Co do ROD, to Gmina nie ma wpływu na tę instytucję i nie może ingerować w to
co jest umieszczane w gablotach na terenie ogrodów działkowych. Jednak można w pomoc
zaangażować Sołtysów, aby oni umieścili stosowne informacje w gablotach, które są w
dyspozycji gminnych jednostek pomocniczych. Zdaniem Radnego groźby nie wiele mogą
pomóc w tej sprawie, dlatego przede wszystkim należy postawić na edukację i uświadamianie
społeczeństwa, żeby nie krzywdzić zwierząt.
Przewodniczący Komisji zadeklarował pomoc ze strony KBiPP w sprawie akcji przeciw
maltretowaniu zwierząt.
Pani D. Deckert przekazała Radnym informację (druki wpłat) o możliwości dokonywania
wpłat na konto fundacji Animalia.
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O godz. 15:20 goście opuścili posiedzenie Komisji.
Wójt G. Wojtera poinformował, że dziś o godz. 17:00 było przewidziane spotkanie
w sprawie strategii promocji gospodarczej Gminy, gdzie miały być omawiane założenia
na najbliższe 3 lata. Wójt poprosił o przełożenie terminu spotkania na lipiec.
Radny M. Przybylski zaproponował II połowę lipca.
Wójt G. Wojtera zapronował spotkanie ws. promocji gospodarczej na dzień 24 lipca br.
na godz. 16:00. Celem spotkania będzie omówienie strategii na kolejne 3 lata, ale również
analiza wydatków na kolejne lata.
O godz. 15:30 Wójt G. Wojtera opuścił posiedzenie Komisji.
Następnie członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli protokół z posiedzenia z dnia
23 maja br.
Radny D. Matysiak zaproponował, aby w treści protokołu w jednej z jego wypowiedzi
zastąpić słowo „łowić” słowem „odławiać”.
Przewodniczący W. Majewski zapronował, aby omówienie i podsumowanie konkursu
„Bezpieczne wakacje 2017” odbyło się na kolejnym posiedzeniu Komisji.
W dalszej kolejności Radni dyskutowali odnośnie kwestii bezpieczeństwa wokół szkół
na terenie Gminy.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby każdy z członków Komisji odwiedził szkoły
z terenu swojej miejscowości, skontrolował sytuację i przede wszystkim porozmawiał
z dyrekcją szkoły o problemach w zakresie bezpieczeństwa. Kolejne posiedzenie
jest planowane pod koniec sierpnia i na tym posiedzeniu każdy z członków Komisji
przedstawi sprawozdanie odnośnie szkół z terenu swojej miejscowości.
W wyniku głosowania członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli ww. wniosek
Przewodniczącego W. Majewskiego.
Następnie Komisji przeszła do omawiania spraw bieżących.
Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji jaka wpłynęła do Komisji
odnośnie zbiornika retencyjnego oraz zorganizowania parkingu przy przedszkolu
w Złotnikach – Wsi. Przewodniczący podkreślił, że odpowiedzi jakich w tych sprawach
udzielił Urząd Gminy nie są satysfakcjonujące, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawę parkingu
w Złotnikach, który miałby zostać zorganizowany przy przedszkolu na terenie należącym
do Uniwersytetu Przyrodniczego. Przewodniczący Komisji odczytał i omówił treść
odpowiedzi jakich udzielił Wójt Gminy w ww. sprawach.
Radny D. Matysiak stwierdził, że póki co przedszkole w Złotnikach Wsi nie jest
likwidowane i również nie nastąpi to w przyszłym roku, jest to kwestia odległej przyszłości
i do tego czasu Urząd powinien zadbać o stworzenie parkingu przy przedszkolu.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że jego zdaniem przedszkole w Złotnikach Wsi będzie jeszcze
funkcjonowała co najmniej 2 lata.
Przewodniczący Komisji poinformował, że odpowiedź Wójta odnośnie sytuacji w ZKP
nie jest zadawalająca i złożył w tej sprawie interpelację.
Radny Z. Hącia poruszył kwestię sprawnego działania autobusów należących do taboru
ZKP opowiadając sytuację, w której to autobus, którym podróżował do Chludowa miał
awarię. Ponadto, Radny Z. Hącia zwrócił uwagę na źle działającą klimatyzację w autobusach
ZKP oraz na kwestię pracy jednego mechanika podczas nocnej zmiany na bazie ZKP
w Chludowie.
Przewodniczący Komisji przekazał informację w jakich dokładnie kwestiach sporządził
interpelację oraz ponowne pisemne wnioski do Wójta Gminy.
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Następnie Przewodniczący W. Majewski przeszedł do kwestii opiniowania projektów
uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Suchy Las.
W pierwszej kolejności Komisja omawiała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego
dla OSP w Chludowie wraz z wyposażeniem zad. 754.75412.6060 RB/2017/0005”.
Radny D. Matysiak odczytał pismo z OSP Golęczewo w sprawie tego, że planowany
jest zakup samochodu gaśniczego wyłącznie dla OSP Chludowo.
Radny R. Tasarz stwierdził, że dobrze iż OSP Golęczewo napisało pismo i być może
należałoby napisać pisma do Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego i do
Ministerstwa Środowiska co jest stało, że jest mniej środków finansowych.
Radny D. Matysiak zaznaczył, że to Wójt przygotował uchwałę, że samochód gaśniczy
będzie kupowany tylko dla OSP Chludowo.
Radny Z. Hącia podkreślił, że Wójt zaznaczał, że nie chce więcej zadłużać Gminy.
Zadaniem Radnego D. Matysiaka pożyczka mogłaby dotyczyć zakupu dwóch
samochodów, ale Wójt chce tylko jeden samochód.
Radny Z. Hącia zapronował, aby Komisja zaopiniowała złożony przez Wójta projekt
uchwały, bo w przeciwnym razie w ogóle może nie zostać ta uchwała przyjęta.
Do zmiany stanowiska Wójta potrzebna byłaby jego autopoprawka.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby Komisja nie opiniowała tego projektu
uchwały i wniosła do Wójta podczas sesji o złożenie przez niego autopoprawki, aby zakup
dotyczył dwóch samochodów gaśniczych.
Radny D. Matysiak stwierdził, że wcześniej na posiedzeniach Komisji wszyscy
członkowie byli zgodni, że oba samochody są potrzebne, ponieważ może się okazać, że w
najbliższych 2 – 3 latach taka okazja do zakupu może się nie trafić. Ponadto, Radny pytał
co się dzieje z niedawno zakupionym samochodem dla OPS Suchy Las, ponieważ do tej pory
nie ma atestu.
Radny R. Tasarz poinformował, że obecnie trwa oczekiwanie na decyzję Komendanta
Powiatowego PSP, gdyż są zapisy w przepisach, które stanowią, że samochody dla PSP
musza być certyfikowane, a dla OSP mogą posiadać taki certyfikat, ale nie muszą.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że uzyskania takiego certyfikatu to koszt 78.000 zł.
Radny R. Tasarz poinformował, że jeżeli Komendant Powiatowy PSP zdecyduje,
że samochód ten nie jest zakwalifikowany do tzw. podziału, to wówczas Gmina będzie
zmuszona wysłać samochód do Józefowa k. Warszawy na specjalny przegląd, za który trzeba
będzie zapłacić.
W następnej kolejności Komisja przeszła do omawiana projektu uchwały w sprawie
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego.
W wyniku głosowania Komisji pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały, tj. 4 głosy
„za”, 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” (Radny D. Matysiak).
Następie Komisja zajęła się opiniowaniem projektu uchwały w sprawie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana
Goślina i Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany
w kursowaniu nocnej linii autobusowej nr 342, tak aby autobus docierał do Biedruska.
Radny D. Matysiak zaznaczył, że rozwiązanie proponowane przez Wójta ze zmianą trasy
autobusu nr 342 i skierowaniem go przez Biedrusko ma na celu pokazanie, że nierentowne
jest wydłużenie do Biedruska trasy autobusu, który obecnie jeździ do Radojewa, a koszt
takiego przedsięwzięcia to tylko 1.500 zł. Radny stwierdził, że w tej kwestii będzie
informacja na najbliższej sesji i w jego odczuciu dużo lepszym rozwiązaniem byłoby
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wydłużenia do Biedruska trasy autobusu, który obecnie dojeżdża do Radojewa, nawet gdyby
miało to kosztować dużo więcej.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby Komisja zaopiniowała ten projekt uchwały
jednak, aby po pewnym czasie zweryfikować jak wygląda kursowanie tego autobusu, jakie
są opinie mieszkańców i jak wygląda frekwencja.
Radny D. Matysiak zaznaczył, że Wójt publicznie miał mówić, że wydłużenie trasy
autobusu z Radojewa do Biedruska miałoby kosztować kilkaset tysięcy złotych.
Komisji jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Radny Z. Hącia poruszył kwestię zmiany rozkładu jazdy autobusów, która jest planowana
na dzień 24 czerwca br., a jeszcze nie ma na ten temat żadnych informacji na przystankach.
Przewodniczący Komisji zapronował, aby poruszyć tę kwestię podczas najbliżej sesji.
Radna U. Ćwiertnia zaznaczyła, że informacja o zmianie rozkładu jazdy jest dostępna
w Internecie.
Przewodniczący W. Majewski poruszył kwestię projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy
dzierżawy, na okres do 3 lat, który dotyczy działki nr 584/9 w Suchym Lesie, położonej
przy skrzyżowaniu ul. Jeżynowej i Truskawkowej, gdzie Komisja już zwracała uwagę na złą
widoczność i brak tzw. trójkąta widoczności, który powinien zostać wykonany. Komisja
zaproponuje zdjęcie z porządku obrad sesji tego projektu uchwały i jego zmianę.
Radny D. Matysiak stwierdził, że przyszła umowa dzierżawy powinna zabezpieczać
interesy Gminy w zakresie wykonania tzw. trójkąta widoczności. Projekt uchwały powinien
zostać wycofany z porządku sesji i przełożony na kolejną sesję, a załącznikiem do nowego
projektu uchwały powinien być projekt nowej umowy dzierżawy, która będzie gwarantować
wykonanie trójkąta widoczności i poprawę widoczności.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja powinna zaproponować, aby Urząd
Gminy zamontował słupki na poboczu tego skrzyżowania ul. Jeżynowej i Truskawkowej.
Radny R. Tasarz zwrócił uwagę na problem regulacji granic pomiędzy Miastem
Poznaniem, a Gminą Suchy Las w zakresie przebiegu ul. Meteorytowej i konieczność
powrotu do próby uregulowania tej kwestii z Urzędem Miasta Poznania.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że wystąpi w tej sprawie do Urzędu Gminy.
Radny D. Matysiak poruszył kwestię wypadku samochodowego, który miał miejsce
przy wlocie do Biedruska, w którym zginęła młoda kobieta. Radny zaproponował,
aby zmobilizować Wójta Gminy, aby ten wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych
o zamontowanie w tym miejscu jakiś elementów spowolnienia ruchu, np. przewężenia
czy wysepki w celu poprawy bezpieczeństwa.
W związku z brakiem innych głosów i wniosków w dyskusji Przewodniczący Komisji
W. Majewski zamknął posiedzenie o godzinie 16:30 w dniu 20.06.2017 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji:
Włodzimierz Majewski

5

