Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, z dnia 29.08.2017r.

Porządek posiedzenia:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Powitanie gości i członków Komisji.
3.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4.
Zatwierdzenie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia KBiPP z dnia 20.06.2017 r.
5.
Sprawozdanie z przygotowania gminnych jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego.
6.
Podsumowanie konkursu ,,Bezpieczne wakacje 2017”.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Wolne głosy i wnioski.
9.
Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1/4.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 29.08.2017r. o godzinie 15:00 witając jednocześnie gości oraz członków
Komisji. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Skarbnik Gminy M. Wojtaszewska, p. J.
Klimczewski z Referatu Komunalnego oraz mieszkaniec Suchego Lasu M. Korpik. Przewodniczący
stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – 4 radnych obecnych, 1 radny
nieobecny.
Porządek posiedzenia oraz protokół z posiedzenia KBiPP z dnia 20.06.2017 r. został przyjęty
jednogłośnie.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski zaproponował zmianę porządku posiedzenia. Komisja
rozpoczęła obrady od spraw bieżących – podjęcie dwóch uchwał na sesję Rady Gminy Suchy Las.
Ad. 7.

Podjęcie uchwały w sprawie majątkowej Gminy: zakup samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla OSP w Golęczewie.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski oddał głos p. Skarbnik Gminy w celu przedstawienia sprawy.
Pani Skarbnik poinformowała komisję, że uchwała jest zobowiązaniem do zakupu pojazdu dla OSP
w Golęczewie. W tym roku udało się zakupić samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Chludowie,
a wniosek o dotację na zakup pojazdu dla OSP w Golęczewie nie został potwierdzony i dotacja nie
została przydzielona. Gmina w 2018 r. ponownie będzie wnioskowała o dofinansowanie. Pani
Skarbnik dodała, że druga uchwała jest konsekwencją pierwszej uchwały. Gmina nie ma środków na
sfinansowanie zakupu dlatego wystąpi o pożyczkę WFOŚiGW. Przewodniczący KBiPP W. Majewski
stwierdził, że gmina przyjęła sugestię Radny, aby rok po roku uzupełniać tabor. Radny R. Tasarz
dodał, że na ostatniej akcji OSP z Golęczewa miała problem z uruchomieniem samochodu tylko i
wyłącznie dzięki znajomości pojazdu strażakom udało się go uruchomić. Radny stwierdził, że z
nowym samochodem akcje będą prowadzone w sposób mniej nerwowy. Radny Z. Hącia dodał, że
samochód OSP w Golęczewie jest stary, niesprawny i nie działają hamulce. Pani Skarbnik opuściła
posiedzenie. Komisja przystąpiła do głosowania.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii dla podjęcia uchwały w sprawie majątkowej
Gminy: zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Golęczewie.
 4 głosy za
Jednogłośnie wydano pozytywną opinię.


Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.:
„zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Golęczewie wraz z wyposażeniem”.
Komisja od razu przystąpiła do głosowania.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii dla podjęcia uchwały w sprawie majątkowej
Gminy: zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Golęczewie.
 4 głosy za
Jednogłośnie wydano pozytywną opinię.
Ad. 5.
Komisja powróciła do porządku obrad. Przewodniczący KBiPP W. Majewski poprosił o
przedstawienie sprawozdania z przygotowania gminnych jednostek oświatowych do nowego roku
szkolnego.
Radny R. Tasarz poinformował Komisję, że wraz z p. Klimczewskim udali się na kontrolę placówek
oświatowych. Radny stwierdził, że była to dobra, poglądowa komisja wyjazdowa, równocześnie
podziękował za współpracę, gdyż praca została wykonana wzorcowo. Radny przedłożył członkom
Komisji protokół z komisji wyjazdowej. Radny poinformował członków Komisji, że 31 sierpnia
odbędzie się rekontrola.
Następnie Przewodniczący KBiPP W. Majewski przekazał głos p. Klimczewskiemu w celu zdania
sprawozdania.
Pan Klimczewski przypomniał Komisji, że 3 lipca na posiedzeniu KBiPP został ustalony termin
komisji wyjazdowej na dzień 4 sierpnia w celu sprawdzenia oznakowania i bezpieczeństwa ruchu. Pan
Klimczewski poinformował członków Komisji, że został zabrany rzetelny sprzęt pomiarowy. Pan
Klimczewski dodał, że w załączonym protokole z komisji wyjazdowej są informacje o wykonanych
zadaniach i o czynnościach, które nie zostaną przez powiat poznański zrobione. Pierwszy etap
dotyczył likwidacji istniejącego oznakowania poziomego.
Trzeba było zlikwidować istniejące oznakowania poziome przy użyciu profesjonalnego sprzętu, który
wyciąga farbę z asfaltu. Takim sprzętem dysponuje tylko jedna instytucja, dlatego to działanie
pochłonęło sporo środków finansowych. Czyszczenia dokonano między innymi na ul. Leśnej,
Meteorytowej oraz na Jarzębinowej. W Chludowie sytuacja była bardzo zła:
- niewidoczny napis szkoła – napisy zostały przesunięte o jeden metr i wykonane poprawnie, zgodnie
z przepisami
- progi na ulicy Szkolnej były całe zamalowane na biało – niezgodnie z przepisami – obydwa progi
wyczyszczono.
Następnie przy szkole w Suchym Lesie na ulicy Konwaliowej usunięto źle oznaczone miejsce dla
niepełnosprawnych oraz przy hotelu Ibis zlikwidowano wszystkie złe miejsca postojowe. Poprawiono
również przejście dla pieszych przy szkole. Na ulicy Konwaliowej znajdowały się również znaki A17
– dzieci na jezdni, malowanie piktogramów na jezdni nie jest już stosowane, dlatego wszystko zostało
usunięte. Pan Klimczewski poinformował Komisję, że urząd ustanowił wymalowanie wszystkiego od
nowa co zabrało tydzień czasu. Zadanie zostało wykonane w 100% oprócz znaków przy szkołach
mieszczących się przy drogach powiatowych jak szkoła podstawowa w Golęczewie i w Biedrusku.
Tam zadanie się nie powiodło, gdyż powiat nie wyraził zgody na malowanie.
Radna U. Ćwiertnia spytała czy jest sens malowania znaków przy szkole w Golęczewie jeżeli ulica
Dworcowa będzie niedługo przekopana w celu doprowadzenia kanalizacji.
Pan Klimczewski stwierdził, że nie szczędzi się pieniędzy na bezpieczeństwo.
Pan Klimczewski dodał, że znak A17 w Biedrusku również musi być zmieniony. Do końca tygodnia
będą wprowadzone zmiany w Golęczewie. Gmina zawarła porozumienie z powiatem, że powiat
dostosuje swoje działania do wymagań gminy. Pan Klimczewski dodał, że w Golęczewie jest również
problem z barierką przed szkołą.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że należy działania wykonać pomimo przyszłego
remontu drogi. Przewodniczący dodał, że oznakowania trzeba respektować.
Pan Klimczewski stwierdził, że nie można szczędzić pieniędzy nawet jeśli będą zmienione znaki
przy budowie drogi. Nie udało się porozumieć się z powiatem odnośnie drogi powiatowej w

Biedrusku, powiat nie wykona określonych przez gminę zadań. W Biedrusku jest gruba warstwa farby
na drodze, co powoduje, że dodanie kolejnej warstwy spowoduje powstanie kolein, w takim wypadku
należy to zerwać bądź przy pomocy specjalistycznego sprzętu usunąć, jednak powiat się nie podejmie
tego zadania. Przy ulicach Ogrodowa a Poznańska, Świerczewskiego a Poznańska oraz 1 Maja są
fatalne przejścia dla pieszych, ze względu na ciężki sprzęt wojskowy, który zdziera masę z jezdni.
Trzeba to wszystko ściągnąć i położyć od nowa lub położyć grubą warstwę. Powiat nie jest w stanie
wykonać tych czynności do 4 września. W dniu dzisiejszym zostały zwiezione nowe znaki drogowe
do Biedruska. Dzisiaj zawieźli znaki do Biedruska. Podsumowując oznakowanie poziome w 100%
zostało wykonane oprócz dwóch dróg powiatowych. Pan Klimczewski dodał, że rozmawiał z Wójtem
G. Wojterą o środkach, które należy przeznaczyć na te działania, p. Wójt stwierdził, że najważniejsze
jest bezpieczeństwo. Pan Klimczewski poinformował Komisję, że w najbliższych dniach zostaną
wymienione znaki oraz barierki przy szkołach. Przy szkole podstawowej nr 2 w Suchym Lesie (stare
gimnazjum) należy wymienić niebieskie barierki na biało czerwone oraz w Chludowie z
ciemnobrązowych w chodniku przy szkole na biało czerwone, a demontaż powinien rozpocząć się jutr
tj. 30.08. W Golęczewie na ulicach Dworcowa i Tysiąclecia zostaną wymienione znaki, plus dołożone
nowe. Pan Klimczewski dodał, że komisja wyjazdowa wchodziła do każdej placówki i ustalała zmiany
z dyrektorami. Cena za jedną barierkę nie przekracza 500 zł, w Golęczewie i Chludowie wymianę
zafunduje dyrektor szkoły p. Antkowiak.
Radny Z. Hącia spytał się czy była przeprowadzona kontrola również w przedszkolu w Chludowie?
Pan Klimczewski odpowiedział, że przedszkole jest bardzo dobrze zabezpieczone. W Suchy las w
dniu dzisiejszym zostały zrobione znaki drogowe. Na ulicy Szkolnej wymieniono donice na
obowiązkowe barierki. Pojawił się problem dotyczący chodnika przy szkole, nie ma 1,5 m szerokości,
ze względu na opaski na drzewach, które zawęziły przestrzeń chodnika. Chodnik będzie poszerzony
kosztem pobocza jednak pace nie zostaną ukończone do nowego roku szkolnego. Przy podstawówce
na ul. Szkolnej należy zamontować również znak, który będzie zlokalizowany na poboczu na
wysięgniku nad jezdnia ze względu na brak większego metrażu. Wyjście boczne na poziomkowej
zyskało dwie barierki, a naprzeciwko parkingu na ulicy Szkolnej zrobiono labirynt. Na ulicach
Jagodowa, Poziomkowa i Szkolna odmalowano napisy. Pan Klimczewski poinformował Komisję o
rewizycie we wszystkich placówkach, w celu sprawdzenia zmian, która odbędzie się 31 sierpnia.
Dodał, że Urząd Gminy skierował pismo do sklepu DINO w Biedrusku, ponieważ na ich terenie
brakuje chodnika, dojścia do ulicy Poznańskiej. W ramach szkół – informacja dla Komisji – zapadła
decyzja, iż od 4 września straż gminna rozpoczyna służbę przed szkołami, jest przygotowany grafik,
strażnicy będą rano i popołudniu pilnować bezpieczeństwa dzieci. Pan Klimczewski dodał, że uzyskał
od WORD’u w Poznaniu 500 sztuk odblasków dla pierwszoklasistów. Gadżety dzieci dostaną na
zajęciach prowadzonych przez policjantów w szkołach.
Na Komisję przybył Radny D. Matysiak.
Pan Klimczewski pokrótce streścił swoją wywiedź, aby Radny D. Matysiak dołączył do dyskusji
Pan Klimczewski poinformował Komisję o działaniach podjętych w Biedrusku:
–
pobocze w Biedrusku zostało utwardzone gdyż wiąże się to z autobusami, które
dowożą dzieci do szkoły.
- komisja wyjazdowa zastanawiała się nad namalowaniem napisu przed szkołą prywatną, jednak nie
został podjęte to zadanie.
- przy szkołach pełne oznakowanie B35 zamontowane będzie w najbliższych dniach
–
na ulicy Lipowej wszystkie znaki zostały wymalowane.
Radny D. Matysiak potwierdził wykonanie.
Mieszkaniec p. Korpik spytał czy na przejście dla pieszych na ulicy Obornickiej wróci pan ze
znakiem stop.
Pan Klimczewski stwierdził, że nie chce się ustosunkować aktualne do tego, brakuje chętnych do
podjęcia takiej funkcji. W momencie przystąpienia do przebudowy skrzyżowania musi być tam osoba
organizująca ruch dla dzieci jednak teraz jej nie będzie.
Mieszkaniec p. Korpik spytał czy na początek roku szkolnego można taką funkcje nałożyć na straż
gminną.
Pan Klimczewski odpowiedział, że strażnik nie jest upoważniony do organizacji ruchu, gdyż taka
osoba musi odbyć szkolenie w WORD. Pan Klimczewski powrócił do dyskusji o bezpieczeństwie w
Biedrusku. Poinformował Komisję o przyszłorocznym projekcie dla Biedruska, będzie to zadanie

kompleksowe i jeśli starostwo zgodzi się na włączenie drogi powiatowej d projektu to ulica Poznańska
również zostanie włączona.
Radny D. Matysiak wyraził swoje oburzenie brakiem zainteresowania gminy a utworzenie
wyniesionego przejścia dla pieszych w Biedrusku na ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych. Radny
stwierdził, że nawet jeśli gmina przystąpi do projektu to efekty zostaną wykonane w przeciągu 2-3 lat i
warto by zrobić to przejście teraz aby było bezpieczniej dla dzieci.
Pan Klimczewski poinformował Komisję o piśmie do wykonawcy, w którym podkreślony jest brak
zezwolenia na przejście dla pieszych przy przystanku autobusowym. Autobus ma tylko po jednej
stronie odbierać dzieci, aby dzieci nie przechodziły przez jezdnię – jest to działanie mające zapobiec
wypadkom na drodze z udziałem dzieci. W najbliższym czasie będzie zrobione również umocnienie
pobocza oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych.
Radny D. Matysiak wystąpił z wnioskiem o przycięcie gałęzi na terenie dróg przy szkole w
Biedrusku, która ogranicza widoczność.
Pan Klimczewski stwierdził, że było polecenie przycięcia gałęzi i przypilnuje tego osobiście.
Komisja zaczęła dyskutować o drzewach, które przysłaniają widoczność na drogach i powinny zostać
wycięte.
W związku z zakończeniem sprawozdania p. Klimczewski opuścił posiedzenie.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że w punkcie dotyczącym sprawdzenia szkół na
zewnątrz wszystkie działania są w większości zrealizowane, pozostałe zostaną wykonane w
pierwszych dniach września.
Radny Z. Hącia poinformował Komisję o trwającym remoncie w szkole podstawowej w Chludowie.
Radny dodał, że był osobiście w szkole spytać się o postęp prac i uzyskał informację, że być może nie
uda się zakończyć remontu przed rokiem szkolnym. W szkole zostały podjęte działania takie jak:
- odmalowanie 14 sal lekcyjnych
- remont wejścia – termomodernizacja,
- wymiana okien, drzwi, instalacji elektrycznej
- montaż nowych lamp.
Radny Z. Hącia przedstawił Komisji zdjęcia z wizji w szkole. Radny stwierdził, że szkoła nie jest
przygotowana do przyjęcia dzieci. Radny uzyskał informacje od dyrektora szkoły, że nie ma wejścia
na boisko szkolne i dzieci będą przeprowadzane przez jezdnie na drugie boisko w celu odbycia
długich przerw. Radny Z. Hącia stwierdził, że przetarg na remont szkoły była za późno rozstrzygnięty,
przy takim zakresie remontu jest to sprawa do przemyślenia, aby w następnych latach nie było takich
sytuacji.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że przetarg (-) był przeprowadzony za późno.
Przewodniczący dodał, że na każdej komisji rewizyjnej dotyczącej realizacji budżetu, radni składają te
same wnioski do Wójta o szybsze przygotowanie przetargów oraz zlecanie robót, począwszy od
początku roku. Niestety sytuacja powtarza się co roku w identyczny sposób, czyli przetargi ogłaszane
są w połowie roku lub jeszcze później, co skutkuje przeniesieniem realizacji zadań na kolejny rok !
Radny R. Tasarz stwierdził, że zakres remontu miał być mniejszy, jednak udało uzyskać się 85%
funduszy. Radny dodał, że odbyła się wizja lokalna szkoły na posiedzeniu komisji społecznej. Radny
zaproponował wniosek odnośnie wpisania do budżetu gminy a rok 2018 dwóch celów:
1. Totalna wymiana kanalizacji deszczowej przy szkole w Chludowie
2. Na cały teren wokół szkoły zrobić nowy pozbruk .
Radny Z. Hącia zaproponował przedłużenie wakacji o tydzień czasu, aby zapewnić bezpieczeństwo
dzieciom. Radny wspomniał o zalanej bibliotece – kanalizacja odprowadzająca była zapchana, a ulica
Szkolna ma takie same zagłębienie jak boisko co spowodowało zalanie biblioteki.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że skontaktuje się z dyrektorem Antkowiakiem,
aby poznać jego punkt widzenia w tej sprawie i jeśli coś zaproponuje to będzie ta informacja
przekazana radnym.
Radna U. Ćwiertnia stwierdziła, że jest duże niebezpieczeństwo przebywania w takim budynku po
remoncie, szkoła musi chwilę wywietrzyć.
Radny D. Matysiak w odniesieniu do wypowiedzi radnego R. Tasarza stwierdził, że zakres prac nie
był rozdmuchany, remont powinien być wykonane zgodnie z tym jakie są potrzeby w szkole. Rady

wyraził swoja opinię, iż uważa, że taki remont powinien być zaplanowany ale nie w końcówce lipca
tylko w maju.
Radny Z. Hącia stwierdził, że jeśli nawet byłby inny zakres remontu, to nie powinno to być robione
na siłę.
Radny D. Matysiak poinformował Komisję o problemie przy szkole w Biedrusku dotyczącym
miejsc postojowych – mało miejsc, a wielu nauczycieli. Rany dodał, że sporo miejsc zajmują
wojskowi, którzy zamiast parkować na terenie jednostki wybierają parking przy szkole.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski odpowiedział, że były prowadzone rozmowy z wojskiem by
przygotowali na terenie jednostki miejsca dla swoich pracowników. Jest to temat z korespondencji.
Radna U. Ćwiertnia dodała, że p. dyrektor szkoły w Biedrusku próbowała tę sprawę załatwić.
Radny D. Matysiak odpowiedział, że gmina powinna zająć się daną sprawą. Radny spytał o sytuację
wykupu części gruntu wojska przez gminę na chodnik.
Radny R. Tasarz stwierdził, że warto porozmawiać z wojskiem by parkowali na terenie jednostki,
gdyż nie ma miejsca, aby zrobić dodatkowy parking.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski poinformował członków Komisji o działaniu urzędy gminy –
urząd wystąpił do wojska by zlokalizowali na terenie jednostki parking dla swoich pracowników.
Przewodniczący dodał, że mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci działka 40/8 ma być przeznaczona
na ciąg pieszy.
Radny D. Matysiak dodał, że na ulicy Świerczewskiego również powinny być zapewnione miejsca
parkingowe.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że dyskusja trwa i Komisja będzie monitować co
się dzieje i spróbuje uzyskać pozytywne i zgodne z przepisami rozwiązanie.
Ad. 6.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski przystąpił do podsumowania konkursu bezpieczne wakacje.
Konkurs w tym roku został zorganizowany przez nowego komendanta, który podjął się tematu.
Konkurs był przeznaczony dla klas od 1 do 3, w przyszłym roku Komisja będzie starała się objąć
wszystkie 7 klas szkół podstawowych, co wiąże się z ubieganiem się o większe fundusze w budżecie.
Dla dzieci przeznaczonych było wiele nagród takich jak rowery czy gadżety sportowe.
Ad. 7/9.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski powrócił do spraw bieżących, by zaopiniować kolejne dwie
uchwały na sesję Rady Gminy Suchy Las dotyczące miejscowości Biedrusko.


Podjęcie uchwały zmieniającej nazwę ulicy w Biedrusku.

Przewodniczący KBiPP W. Majewski wyjaśnił, że w uchwała dotyczy zmiany nazw ulic, które
zostały zatwierdzone przez mieszkańców. Zmiana dotyczy ulicy Świerczewskiego, która zmieni
nazwę na ulicę Wojskową i Parkową.
Komisja przystąpiła do głosowania.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii dla podjęcia uchwały zmieniającej nazwę ulicy w
Biedrusku.
 5 głosów za
Jednogłośnie wydano pozytywną opinię.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Suchy Las do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski wyjaśnił, że w uchwała dotyczy zmiany nazwy ulicy przy
której mieści się szkoła z ulicy Świerczewskiego 5 na ulicę Wojskową 5.
Komisja przystąpiła do głosowania.

Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii dla podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Suchy
Las do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.
 5 głosów za
Jednogłośnie wydano pozytywną opinię.
Następnie Przewodniczący KBiPP W. Majewski zapoznał członków Komisji z otrzymaną
korespondencją.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski zaprosił członków Komisji na następne posiedzenie KBIPP w
dniu 5 września 2017r. na godzinę 15:00 w sprawie przygotowania wniosków do budżetu gminy na
rok 2018.
Radny R. Tasarz korzystając z okazji podziękował strażakom z Suchego Lasu za wkład pracy na
przełomie lipca i sierpnia po nawałnicach. Radny dodał, że było bardzo dużo pracy nie tylko na terenie
gminy ale również w gminie Poznań i Rokietnica.
Radny Z. Hącia przyłączył się do podziękowań.
Radna U. Ćwiertnia poinformowała członków Komisji o akcji strażników OSP w Golęczewie,
którzy wyjeżdżają do miejscowości Brusy, aby pomagać przy porządkowaniu terenu po nawałnicach.
Radna dodała, że strażacy byli już na rozpoznaniu, aby przygotować potrzebny sprzęt.
Radny Z. Hącia stwierdził, że inicjatywa jest cenna, poparta przez mieszkańców gminy.
Radny Z. Hącia wystąpił z wnioskiem i zapytaniem od kogo zależy stan chodników i dróg gminnych,
gdyż nikt ich nie sprząta – przykład z Biedruska ul. Poznańska, brak czyszczenia wylotów przy
drogach.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że jeśli występują takie problemy to należy
zgłaszać to w Referacie Komunalnym.
Radny D. Matysiak dodał, że problem dotyczy całej gminy, jednak nie widać działań po stronie
urzędu, które przyczyniłyby się do utrzymania czystości. Radny stwierdził, że pisma z prośbą o
działanie nie wywierają nacisku i nie mają wpływu na decyzje. Radny dodał, że Rada proponowała
zwiększenie środków na utrzymanie zieleni publicznej i porządku jednak stwierdzono, że środki są
wystarczające, a dzisiaj słychać, że tych środków już nie ma. Jeśli mieszkańcy są w stanie posprzątać
przy swoich posesjach, a zwracają uwagę, że gminne posesje są brudne to działania urzędu nie działają
dobrze. Radny stwierdził, że z drugiej strony nie ma działań sprawdzających, które tereny zostały
posprzątane i zrewitalizowane. W Biedrusku parę takich spraw urzędnikom radni wytyczyli. Radny z
oburzeniem dodał, że zarośnięte chodniki są nagminnym problemem na terenie gminy, działki gminne
nie są zadbane, a urzędnicy i ZGK nie działają tak jak powinni. Radny dodał, że w Biedrusku podczas
spaceru można łątwo domyślić się, po czyim chodniku się idzie, gdyż gminne są brudne i zarośnięte.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że punktem wyjścia jest brak środków, jeśli byłoby
więcej to zieleń na terenie gminy byłaby zadbana.
Radny R. Tasarz stwierdził, że przy oczyszczaniu zaniedbanych chodników trzeba by użyć sporej
ilości środkiem chemicznym, na które zapewne nie zgodziliby się ekolodzy. Jeśli chodzi natomiast o
rowy przy drogach to trzeba ich doglądać, aby się nie zatkały i nie spowodowały powodzi.
Radna U. Ćwiertnia dodała, że na terenie gminy stan wód gruntowych jest na wysokim poziomie.
Radna U. Ćwiertnia i Radny Z. Hącia opuścili posiedzenie.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski zaproponował złożenie wniosku o zmianę regulaminu. Jedna
ze zmian dotyczyłaby sprzątania przy użyciu odkurzacza zamiast dmuchawy, tak aby skoszona trawa
była odpowiednio sprzątana i nie zagrażała zatkaniem odpływów i zalaniem ulic.
Radny R. Tasarz stwierdził, że należy zwiększyć środki na działania oczyszczające w gminie. Radny
dodał, że w takiej sytuacji nikt nie zarzuci radzie, że radni nie zwiększyli środków. Radny R. Tasarz
zaproponował wniosek o zwiększenie pieniędzy i zmianę regulaminu.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski zaproponował wniosek do referatu komunalnego o
przygotowanie map z zaznaczeniem terenów gminnych.
Radny D. Matysiak poinformował członków Komisji o przejętych przez gminę terenach na Os.
Natura w Biedrusku, które nie są uwzględnione w regulaminie.
Mieszkaniec p. Korpik zaproponował zapis w regulaminie dotyczący udrażniania odpływów i
studzienek burzowych jako czynności dodane do sprzątania ulic.

Radny R. Tasarz zaproponował, by sprawdzić w terenie czy na mapach gminnych są wpisane
wszystkie rowy, a jeśli ich niema to je wrysować. Powinno być to działanie kompleksowe, do którego
należy zatrudnić specjalistów.
Radny D. Matysiak przedstawił członkom Komisji sprawy, które zgłosiła Pani dyrektor szkoły w
Biedrusku:
- wykaszanie trawy i wycięcie drzewa
- dojście do szkoły
- miejsca postojowe dla nauczycieli i rodziców
- ogrodzenie boisk – jest stare i potrzebna jest naprawa,
- hala sportowa – należałoby naprawić parkiet, na razie ma być doraźne rozwiązanie w postaci maty
nakrywającej parkiet.
Radny dodał, że tworzony jest kolejny oddział przedszkola w szkole na piętrze – wizytacja dobyła się
w zeszłym tygodniu. Wykryto brak zabezpieczenia balkonu nad halą, gdzie znajdowałby się oddział
przedszkola. Pomiędzy schodami są duże szczerby między klapkami, a między schodami, a ścianą jest
dziura, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla przedszkolaków. Radny D. Matysiak wyraził swoje
zniesmaczenie nad działaniami Wójta, który późno podjął decyzje o budowie nowego przedszkola w
Biedrusku. Radny dodał, że jest już jeden oddział przedszkola zlokalizowany przy hali sportowej. Aby
dostosować to miejsce należało wybudować ściankę wygłuszająca zakłócającą hałas i należy
ponownie to zrobić przy nowym oddziale. Radny dodał również, że w przedszkolu ma być 50 dzieci, a
zabezpieczone są tylko 2 pisuary. Jeśli chodzi o szatnie w szkole to od wielu lat nie zostały one
zmienione i wymagają modernizacji. Radny dodał, że szkoła zakupiła nowe szafki dla najmłodszych
uczniów jednak ze względu na oszczędności nie zakupiono takiej ilości jaka była zaplanowana – Pani
dyrektor stwierdziła, że nie będzie wystawiała nowych szafek, aby dzieci sobie nie zazdrościły. Radny
dodał, że przy starym budynku przedszkola jest mało miejsc postojowych i jest ciężki wyjazd.
Radny D. Matysiak wnioskował o naprawę.
Mieszkaniec p. Korpik wspomniał o za wysokich barierkach na ulicy Sucholeskiej, przez które
samochody mają utrudnioną widoczność.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego W. Majewski zakończył posiedzenie.
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