Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las z dnia 05.09.2017 roku.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wnioski do budżetu na rok 2018.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji BiPP W. Majewski otworzył posiedzenie Komisji. Powitał członków
Komisji oraz stwierdził prawomocność posiedzenia – 3 członków obecnych, 2 osoby nieobecne.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Na posiedzenie Komisji przybyli radni Z. Hącia i D. Matysiak.
Ad. 4.
Radni sformułowali wnioski do budżetu na rok 2018:
1.
2.
3.
4.
5.

Modernizacja/rozbudowa urzędu gminy wraz z Komisariatem Policji.
Budowa ronda Łagiewnicka/Obornicka w Złotnikach.
Budowa brakującego odcinka chodnika ( ok. 80,0 m ), ul. Słoneczna w Złotnikach – Wsi.
Budowa parkingu przy przedszkolu w Złotnikach – Wsi.
Modernizacja kanalizacji deszczowej w obrębie Zespołu Szkół w Chludowie wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół szkoły.
6. Modernizacja kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenu wokół starej szkoły w
Chludowie.
7. Budowa wyniesionego progu zwalniający na drodze przy Prywatnej Szkole Prywatnej na ul. 7
Pułku Strzelców Konnych Biedrusku.
8. Sygnalizacja świetlna ul. Lipowa w Złotkowie – II etap - realizacja.
9. Realizacja II etapu budowy Systemu Monitoringu Gminnego.
10. Budowa chodnika na przy ul. Za Parkiem oraz ul. Kościelnej ( projekty są wykonane ) w
Chludowie - II etap - realizacja.
11. Budowa oświetlenia – ul. Strumykowa w Chludowie - II etap - realizacja.
12. Lokalizacja luster na skrzyżowaniu ulic: Poznańska, Szkolna, Golęczewska oraz Obornicka,
Kościelna, Dworcowa w Chludowie.
13. Wykup terenu pod budowę parkingu przy cmentarzu w Chludowie.
14. Budowa chodnika na ul. Leśnej od ul. Ogrodniczej do ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie.
15. Rondo ul. Bogusławskiego i Rolna w Suchym Lesie – II etap - realizacja.
16. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Golęczewo.
17. Projekt oświetlenia dla ulic Agrestowa i Malinowa w Golęczewie.
18. Dofinansowanie konkursu „Bezpieczne wakacje 2018” – 7 tyś. zł.
19. Dokończenie oświetlenia w Biedrusku ul. Topazowa, os. Kamieni Szlachetnych, ul. Kamienna
i Piaskowa.
20. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Chludowskiej na wysokości os. Natura w Biedrusku.

21. Wykonanie bezpiecznego dojazdu przy ul. Ogrodowej do budynków mieszkalnych w
Biedrusku.
22. Budowa parkingu przy szkole w Biedrusku.
23. Dokończenie oświetlenia ( ustawienie lamp do końca zabudowań ) przy ul. Łagiewnickiej w
Chludowie.
24. Wykup terenu pod tereny rekreacji i sportu w Biedrusku (stara strzelnica ).
25. Oświetlenie solarne przy ul. Morwowej w Zielątkowie.
26. Dofinansowanie Policji – 100.000,00 zł ( 60.000,00 zł – dodatkowe dyżury płatne oraz
40.000,00 zł – zakup samochodu ).
27. Projekty na budowę ul. Kruczej na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Żurawiej oraz ul. Pawiej na
odcinku od Pl. Sokoła do ul. Żurawiej na Os. Grzybowym w Złotnikach - I etap.
28. Budowa progu akustyczno – zwalniający na ul. Łagiewnickiej przed wjazdem do Złotnik Wsi.
Ad. 5/6.
Radny Z. Hącia – na ul. Łąkowej i Kościelnej w Chludowie jest zarwany rów. Zgłaszałem to i jest to
miejsce otaśmowane, ale nic więcej się nie dzieje. Na ul. Dworcowej miedzy nr 56, a 58 jest zaniżenie
i złe odprowadzenie wody – przerwane dreny w drodze powiatowej. W związku z rozbudową S11 i
wspólnym węzłem dla Golęczewa i Chludowa obawiam się, że ul. Dworcowa byłaby zamknięta, a
dojazd do dworca nie byłby realny. Wnioskuję, więc o wgląd do projektu i aby nie rozdzielać
miejscowości Chludowo, Golęczewo i Zielątkowo.
Radny R. Tasarz – chciałbym Państwa poinformować, że razem z Panem Klimczewskim
objechaliśmy wszystkie gminne placówki oświatowe. Kierowy wożący dzieci zostali pouczeni o
prawidłowych zasadach transportu. Otwiera się nam nowe Liceum w Suchym Lesie – tu też
zwróciliśmy uwagę na organizację ruchu w rejonie szkoły.
Na tym posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zakończono.

Protokółowała

Przewodniczący KBiPP

Justyna Krawczyk

Włodzimierz Majewski

