Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las, z dnia 26.09.2017r.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KBiPP z dnia 20.06.2017 r., 29.08.2017r. oraz
05.09.2017r.
6. Wysłuchanie sprawozdania Komendantów Policji oraz Straży Gminnej.
7. Sprawy bieżące oraz sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 26.09.2017r. witając jednocześnie gości oraz członków Komisji. W
posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Komendant Straży Gminnej p. Marek Dłużewski,
Zastępca Komendanta Straży Gminnej p. Marek Łupiński, Komendant Policji (-) p.o. asp. Dominik
Sierżant, p. J. Klimczewski doradca Wójta oraz mieszkaniec Suchego Lasu M. Korpik.
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – 4 radnych
obecnych, 1 radny nieobecny.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Komisja głosowała za przyjęciem protokołów z poprzednich posiedzeń:
Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 20.06.2017 r. – został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 29.08.2017 r. – został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 05.09.2017 r., - został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski skierował pytanie do Komendanta Straży Gminnej o
aktualny stan osobowy Straży Gminnej
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski odpowiedział, że jest za mało osób na służbie jednak
straż tak rozdysponowuje zadania, że mało odczuwalny jest brak wakatów.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski zapytał czy wszystkie etaty są obsadzone ?
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski odpowiedział, że dodatkowych wakatów nie ma, jednak
wraz z p. J. Klimczewskim starają się by dokonano naboru na jedno dodatkowe stanowisko, ze
względu na wdrożenie projektu patrolu szkolnego.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski podsumowując zapytał czy Straży Gminnej potrzebny jest na
dzień dzisiejszy dodatkowy etat.
Doradca Wójta J. Klimczewski zgodził się z podsumowaniem p. Przewodniczącego. Dodał, że jest
to działanie potrzebne i będzie wpisane do koncepcji.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski poinformował Komisję o staraniach p. J.
Klimczewskiego, który od kwietnia tego roku zabiega o wpisanie do koncepcji tego zadania.
Komendant wręczył członkom Komisji przygotowane sprawozdanie roczne działań Straży Gminnej.
Poprosił również o potwierdzenie przejęcia sprawozdania przez p. Przewodniczącego KBiPP.
Komisja przystąpiła do zapoznania się z dokumentem.

Na posiedzenie Komisji przybyli Komendant Policji p.o. asp. D. Sierżant i radny D. Matysiak.
Komisja rozpoczęła dyskusję w sprawie likwidacji wakatu w jednostce Straży Gminnej. Liczba
Strażaków zaskoczyła Radnych.
Przewodniczący KBiPP wyraził zdziwienie, brakiem informacji dotyczącej likwidacji etatu.
Radna U. Ćwiertnia zaproponowała, by Komendant Straży Gminnej wystąpił o wpis do budżetu
gminy o dodatkowy wakat.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski potwierdził, że będzie wnioskował we wnioskach
budżetowych o dwa dodatkowe miejsca.
Radny R. Tasarz zaproponował wniosek o zwiększenie liczby strażaków w Straży Gminnej.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski zapytał p. Komendantów, czy byłoby możliwe, by Komisja
raz w miesiącu otrzymywała pismo z krótkim, miesięcznym podsumowaniem zdarzeń mających
miejsce w minionym miesiącu, tak aby Komisja była na bieżąco i mogła pomóc w momencie
pojawienia się problemów.
Komendant Policji p.o. asp. D. Sierżant odpowiedział, że wszystkie informacje są przekazywane
do promocji i są umieszczane na stronie komendy i w Gazecie Sucholeskiej. Komendant stwierdził, że
nie ma problemu by taki dokument utworzyć i przesłać Komisji pod koniec miesiąca.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że jest to tylko w kwestii pomocy i odpowiedzi na
pytania Komisji, a nie w celu kontroli. Przewodniczący stwierdził, że będzie to dobre zarówno dla
służb jak i radnych.
Radny R. Tasarz stwierdził, że różne sytuacje mają miejsce, dlatego warto o tym informować
Komisję.
Radny D. Matysiak skierował pytanie do Komendantów o informacje odnośnie patroli nocnych
mających miejsce na terenie gminy. Radny spytał o liczbę patroli, jakie jednostki biorą w nich udział
oraz czy występują patrole wspólne służb.
Komendant Policji p.o. asp. D. Sierżant odpowiedział, że nie może wystawiać wspólnych patroli ze
Strażą Gminną, ponieważ zabraniają tego przepisy. Dodał, że patrole policji obsługują Gminę Suchy
Las jak i interwencje w pobliskich gminach w Buku, Czerwonaku, Rokietnicy czy Tarnowie w
momencie, gdy jednostki danych gmin nie mogą przystąpić do akcji. Komendant poinformował
Komisję o przepisach, które zabraniają Straży Gminnej przystępować do interwencji poza terenami
jednostki administracyjnej, do której są przypisani. Straż Gminna nie może poza terenem gminy
działać. Komendant Policji dodał, że niestety nie jest to kompatybilne i nie można działania obydwu
służb połączyć. Komendant przedstawił Komisji sytuację, gdy w momencie zatrzymania osoby
nietrzeźwej komisariat w Suchym Lesie jako komisariat powiatowy nie może wywozić nietrzeźwych
osób do izby wytrzeźwień w Poznaniu tylko poza teren Poznania np. do Gniezna. W takiej sytuacji
para policjantów jest wyłączona z działań na terenie gminy, ponieważ musi zawieźć dana osobę do
izby wytrzeźwień.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski zaproponował Radnym wystąpienie z wnioskiem o
wsparcie działań związanych z podpisaniem umowy z izbą wytrzeźwień na ulicy Podolańskiej w
Poznaniu na obsługę osób nietrzeźwych z terenów gminy.
Komendant Policji p.o. asp. D. Sierżant stwierdził, że prawdopodobnie Urząd Gminy musiałby
partycypować, aby podpisać porozumienie. W momencie wygrania przetargu na obsługę izby
wytrzeźwień w Poznaniu przez placówkę MONAR, gmina będzie musiała wnosić duże opłaty, które
pozwolą nam wywozić nietrzeźwych.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski stwierdził, że w dalszym ciągu, służby są w punkcie
wyjścia, a Starostwo nie pomaga.
Radny D. Matysiak stwierdził, że jeżeli jest interwencja, podczas której patrol policji musi
przetransportować pijanego mieszkańca to w danej miejscowości nie ma patrolu nocnego.
Komendant p.o. asp. D. Sierżant stwierdził, że jeśli jednostka wyjeżdża na interwencję poza
granice gminy, to w momencie problemów na ternie gminy przyjeżdżają jednostki z innych gmin i
rozwiązują problem.
Radny D. Matysiak spytał dlaczego nie można utworzyć łączonych patroli oraz dlaczego Straż
Gminna nie może wyjeżdżać poza teren gminy.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski odpowiedział, że ustawa zabrania wykonywania
czynności Straży Gminnej na terenach poza gminą.

Radny D. Matysiak stwierdził, że w momencie, gdy Straż Gminna transportuje bezpańskie psy do
schroniska to opuszcza teren gminy, a jest to również czynność interwencyjna.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski odpowiedział, że w momencie czynności związanych z
bezpieczeństwem nie wolno Straży Gminnej wykonywać takich interwencji poza terenem gminy. W
momencie zabezpieczania i konwoju Straż może wykonywać czynności na terenie całego kraju,
dlatego przewóz bezpańskich psów do schroniska jest jak najbardziej dozwolony. Komendant dodał,
że jeśli poza granicami administracyjnymi Straż Gminna miałaby wypadek na służbie to grozi to
postępowaniem karnym i wyrokiem sądowym.
Radny D. Matysiak spytał czy jeśli dojdzie do wypadku z udziałem Straży Gminnej na służbie poza
terenem gminy w sprawie pojawia się prokurator.
Zastępca Komendanta Straży Gminnej M. Łupiński poinformował członków Komisji, że gdyby na
wspólnym patrolu policji ze strażą doszło do incydentu to straż nie może nawet ochraniać policjanta.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski potwierdził, że Straż Gminna nie jest w stanie zapewnić
bezpieczeństwa policjantowi, ponieważ nie jest wyposażona w broń krótką. Komendant dodał, że
wspólne patrole funkcjonowały w gminie do momentu zmiany prawa, gdy Straż Gminna ze względu
na zmianę przepisów została uziemiona.
Komendant p.o. asp. D. Sierżant stwierdził, że policja współpracuje ze Strażą Gminną w wielu
aspektach, a polepszy się w momencie zwiększenia liczby policjantów.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski poinformował członków Komisji o patrolach nocnych
odbywanych przez Straż Gminną.
Radny D. Matysiak spytał o liczbę patroli nocnych Straży Gminnej.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski odpowiedział, że około Straż Gminna w tym roku
odbyła 80 patroli nocnych.
Radny D. Matysiak spytał czy patrole nocne odbywają się również w weekendy.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski odpowiedział, że patrole nocne odbywają się od wtorku
do niedzieli.
Zastępca Komendanta Straży Gminnej M. Łupiński dodał, że patrole nocne Straży Gminnej zostały
zawieszone na wakacje ze względu na urlopy ale od października wracają. Zastępca Komendanta
stwierdził, że jest za mało osób w jednostce, realizując patrol szkolny ciężko jest wszystkie działania
połączyć.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski dodał, że w momencie gdy policja wyjeżdża na
interwencję informuje o tym Straż Gminną.
Radny D. Matysiak stwierdził, że Komisja wnioskowała o zwiększenie środków na patrole łączone.
Radny dodał, że policja ma większe uprawnienia i może pracować w większym zakresie, a gdy były
patrole łączone to zwiększało to możliwości działania patroli.
Radny R. Tasarz stwierdził, że zmieniła się ustawa co uniemożliwia prowadzenie patroli wspólnych.
Radny Z. Hącia spytał się jak to jest możliwe, że patrole policji sucholeskiej działają w pobliskich
gminach, jak każda gmina ma swoje jednostki, które powinny zabezpieczać swój teren.
Komendant p.o. asp. D. Sierżant odpowiedział, że ustawa o policji nakłada taki obowiązek na
wszystkie jednostki policji, w sytuacji gdy w pobliskiej gminie jej jednostka jest na akcji i nie ma
policjantów do podjęcia interwencji to wtedy jednostka z innej gminy jest wzywana. Komendant podał
przykład sytuacji, gdy nie ma załogi w Tarnowie to jednostka z Suchego Lasu tam jedzie, a jeśli
policjanci sucholescy podejmują interwencję i nie ma załogi w Suchym Lesie to policjanci z Tarnowa
podejmują u nas interwencję.
Radny Z. Hącia spytał co w sytuacji, gdy jednostka sucholeska podejmuje interwencje poza gminą,
a będzie potrzebna na terenie gminy.
Komendant p.o. asp. D. Sierżant odpowiedział, że to dyżurny rozdysponowuje wszystkie jednostki,
które ma możliwość wysłać na interwencję. Do gminy przyjeżdżają jednostki z Poznania, Czerwonaka
i innych okolicznych gmin. Komendant dodał, że jednostka gminna jest policją państwową i musi
realizować zadania zapisane w ustawie. Komendant stwierdził, że w sytuacji gdy policjantów byłoby
więcej w powiecie to byłoby łatwiej, ponieważ z roku na rok jest coraz więcej interwencji. Komendant
poinformował Komisję, że w ostatnim czasie najwięcej pracy było przy zabezpieczaniu wypadków
oraz wnioskował o rozlokowanie większej liczby płatnych patroli policji na ulicy Obornickiej.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że jest to logiczne działanie związane z
uzupełniającą wymianą sąsiednich jednostek.

Komendant stwierdził, że zawód policjanta w chwili obecnej przestał być konkurencyjny na rynku
pracy i brakuje chętnych do służby w policji. Komendant dodał, że liczba etatów i wakatów jest
niewystarczająca. Następnie poinformował Komisję o zawartej umowie z Naczelnikiem Wydziału
Kadr, który zgodził się na przeniesienie jednego policjanta z jednostki prewencyjnej do Suchego Lasu.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski spytał czy Komisja może w jakiś sposób pomóc jednostce
policji.
Komendant p.o. asp. D. Sierżant odpowiedział, że oczekuje na decyzje w sprawie budowy nowego
komisariatu policji, ponieważ od wielu lat decyzja jest odwlekana w czasie, a warunki sanitarne w
dotychczasowym komisariacie są zatrważające. Dlatego komendant stwierdził, że będzie wnioskował
o mały remont komisariatu, by poprawić stan wewnątrz budynku. Komendant dodał, że poinformuje
naczelnika o zaistniałej sytuacji i uzyskane informacje przekaże Komisji.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski poinformował obecnych, że pierwszym punktem do nowego
budżetu gminy jest modernizacja i rozbudowa Urzędu Gminy i komisariatu policji.
Radny D. Matysiak spytał czy powiat poznański został poinformowany o planowanej budowie i
czy wspomoże finansowo gminę.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski odpowiedział, że powiat wcześniej deklarował środki na
modernizację komisariatu. Przewodniczący dodał, że na przełomie roku Rada Gminy powinna
zatwierdzić budżet i ważna jest opinia wójta.
Komendant p.o. asp. D. Sierżant dodał, że jednostka czeka na nowy samochód policyjny, który
został wybrany po ogłoszeniu przetargu. Komendant stwierdził, że dotychczasowe wyposażenie
jednostki w 3 samochody z czego tylko jeden radiowóz, jest niezbędnym minimum. Dodał, że tylko
jeden nowy samochód może być bardzo mocno eksploatowany i bardzo szybko się popsuje.
Komendant stwierdził, że potrzebna jest większa ilość nowych samochodów.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski zadał pytanie dotyczące monitoringu gminnego. Spytał
się na jakiej etapie jest stan związany z monitoringiem i czy zostały podjęte już jakieś kroki.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski odpowiedział, że Urząd Gminy jest w posiadaniu projektu (
I etap ) do którego Referat Budowlano - Inwestycyjny złożył kilka uwag projektantowi.
Przewodniczący stwierdził, że w najbliższych dniach poprawiony projekt ma zostać odesłany do U.G.
i nastąpi zlecenie realizacji I etapu budowy Systemu Monitoringu Gminnego a Komisja składa
wniosek do budżetu na II etap realizacji inwestycji.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski dodał, że to pytanie jest pokłosiem zebrania sołeckiego.
Przewodniczący KBiPP stwierdził, że jest szansa by I etap projektu został zlecony w tym roku, ale
zakończony w niestety w przyszłym roku. Przewodniczący KBiPP poinformował zgromadzonych o
kosztach zakupu i montażu kamer, że ponoć wg Ref. Budowlano – Inwestycyjnego, kwota bardzo
mocno zdrożała.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski poprosił o wsparcie Komisji w sprawie zmiany
regulaminu górki saneczkowej przy ulicy Szkółkarskiej w Suchym Lesie. W parku jest miejsce na
ognisko. Współpraca Straży Gminnej z radnym układa się pomyślnie, w momencie odbywania się
ogniska Straż Gminna jest informowana o osobie, która wystąpiła o pozwolenie na ognisko. W
momencie problemów Straż Gminna wie kogo ma poszukiwać. Komendant dodał, że w okresie
wakacyjnym były dwie sytuacje, gdy osoby z pozwoleniem na ognisko przyjechały na miejsce, a ono
było już zajęte, dlatego komendant zaproponował zapis w regulaminie, w którym zawarte by było, że
w momencie, gdy osoba która uzyska zgodę na ognisko ma pierwszeństwo w organizowaniu ogniska.
Radny Z. Hącia stwierdził, że tylko osoba która uzyska zgodę ma prawo zrobić ognisko.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski dodał, że jest to miejsce publiczne, więc potrzeba
zmiany w regulaminie.
Radny R. Tasarz stwierdził, że we wszystkich miejscowościach gminnych powinny być miejsca na
ogniska, by nie wytwarzało to konfliktów między mieszkańcami.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski stwierdził, że jest wiele możliwości wyboru terminu i
można korzystać z miejsca wymiennie, a zasady powinny być uregulowane.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski przychylił się do wniosku o zmianę przepisu w regulaminie.
Każdy kto chce zrobić ognisko w parku powinien uzyskać pozwolenie.
Doradca Wójta J. Klimczewski poinformował członków Komisji o wypadku samochodowym w
Golęczewie na drodze krajowej nr 11. Wypadek był poważny, dlatego p. J. Klimczewski przygotowuje
wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg o zmianę organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. Dodał, że nie

można czekać na modernizację drogi ekspresowej, która by poprawiła bezpieczeństwo, ponieważ jest
to zbyt niebezpieczne skrzyżowanie by zostawić je bez zmian, nie wolno czekać na kolejne wypadki.
Pan J. Klimczewski dodał, że działania muszą być podjęte komisyjnie, a najszybszym rozwiązaniem
jest zastosowanie urządzeń, które spowolniłyby ruch. Pan J. Klimczewski stwierdził, że do wniosku
zostanie dołączona analiza wypadków, której program został już wprowadzony. Dodał, że potrzeba
twardych, udokumentowanych dowodów. Podsumowując p. J. Klimczewski zaproponował wniosek o
zmianę organizacji ruchu skrzyżowania ulicy Dworcowej z Szosą Poznańską w Golęczewie.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski zaproponował Komisji by w przypadku organizacji
kolejnych wspólnych komisji dostawał informację o tym kto ma pojawić się na posiedzeniu.
Radna U. Ćwiertnia skierowała prośbę do Komendanta Straży Gminnej o organizację patroli przy
szkole w Golęczewie, gdyż przy szkole jest prowadzona inwestycja budowy kanalizacji i codziennie
rano jest problem z ruchem samochodów co zagraża bezpieczeństwu dzieci.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski stwierdził, że w tym tygodniu będzie to możliwe, aby
pojawił się patrol Straży Gminnej pod warunkiem, że nie będzie innej interwencji. Komendant dodał,
że zabezpieczając trzy ulice ciężko jest wysłać ludzi, gdyż brakuje załogi.
Doradca Wójta J. Klimczewski poinformował Komisję o prowadzonej inwestycji budowy
kanalizacji. Dodał, że vis-a-vis wejścia do szkoły jest przejście dla pieszych, które jest zablokowane
przez samochody z obsługi inwestycji, powoduje to ograniczoną widoczność.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski stwierdził, że Straż Gminna będzie podejmować
działania w tej kwestii.
Radna U. Ćwiertnia dodała, że sprzęt jest zostawiany na noc co również ogranicza widoczność.
Radny D. Matysiak poruszył kwestie patrolu na terenie Biedruska. Dodał, że ma wiele sygnałów od
mieszkańców Biedruska, że patrole nie zwracają uwagi na źle zaparkowane samochody. Radny
stwierdził, że Biedrusko nie jest dużą miejscowością, dlatego została wprowadzona strefa
zamieszkania, która wiąże się z określonymi przepisami. Radny dodał, że są sytuacje w których
kierowcy parkują również na przejściach dla pieszych co jest niedopuszczalne. Radny D. Matysiak
spytał p. komendantów, dlaczego patrole nie reagują w takich sytuacjach.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski spytał czy były zgłoszenia z Biedruska w tej sprawie,
gdyż bez złożenia zgłoszenia Straż Gminna nie wie o takiej sytuacji i nie może interweniować.
Radny D. Matysiak odpowiedział, że nie wie czy były kierowane zgłoszenia. Dodał, że otrzymuje
wiele informacji od mieszkańców Biedruska, którzy widzą sytuacje, w których Straż Gminna bądź
policja nie zwraca uwagi na ten problem. Radny stwierdził, że był okres, w którym patrole były
częstsze i sytuacja się poprawiała, jednak znowu jest źle.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że problem rozwiąże się po wręczeniu mandatu
takiemu kierowcy, a to nauczy go by nie stać na niedozwolonych miejscach.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski stwierdził, że Straż Gminna będzie tę sytuację
monitorować. Komendant dodał, że w ostatnich dniach do źle parkujących kierowców w Suchym
Lesie i Biedrusku były kierowane ostrzeżenia i mandaty za parkowanie.
Zastępca Komendanta Straży Gminnej M. Łupiński stwierdził, że sam patroluje Biedrusko i dużo
pracy zostało włożone by kierowcy oduczyli się źle parkować. Zastępca komendanta dodał, że w
sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów i taki kierowca parkuje w niedozwolonym miejscu
najpierw tłumaczy mu się na czym polega strefa zamieszkania, następnie straż upomina kierowcę,
odjeżdża by patrolować kolejne ulice po czy wraca i sprawdza czy kierowca zmienił miejsce postoju
jeśli tak to sprawa jest zamknięta, jeśli nie to taka osoba jest proszona na komendę w celu załatwienia
formalności. Najczęściej stosowana jest kara mandatu. Zastępca komendanta poinformował Komisję,
że niekiedy są sytuacje, w których pojazdy zatrzymują się na chwilę by wypakować zakupy czy
otworzyć bramę.
Rady Z. Hącia skierował prośbę o patrole w Chludowie w miejscu gdzie znajduje się wiata przy
stawku. Radny poinformował Komisję o złym zachowaniu młodzieży w tym miejscu, dodał że chodzi
wyłącznie o pokazanie się służb, tak by młodzież odczuwała respekt. Radny również poruszył kwestię
zarośniętego odcinka drogi powiatowej przechodzącego przez Zielątkowo ulice Dworcowa, Leśna.
Fragment ten jest bardzo zarośnięty i samochody przejeżdżające tą drogą ocierają się o krzaki, które
uszkadzają karoserie. Radny Z. Hącia złożył wniosek o wycięcie roślinności.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski nawiązując do wypowiedzi radnego Z. Hąci
poinformował Komisję o interwencji w Chludowie, gdzie dwunastu nieletnich chodziło po dachu

szkoły. Sprawcy zostali ujęci i nałożono na nich karę sprzątania wiaty przy stawku. Komendant dodał,
że to p. sołtys rozdzieliła prace dzieciom.
Zastępca Komendanta Straży Gminnej M. Łupiński poinformował Komisję, że wiata znajdująca
się w Golęczewie jest częściej monitorowana.
Radny Z. Hącia stwierdził, że jest to kwestia niedopilnowania przez wykonawcę remontu
zabezpieczenia dachu.
Radny D. Matysiak rozpoczął dyskusję na temat nieuporządkowanej zieleni na terenie Biedruska.
Radny poinformował Komisję o zebraniu z Wójtem Gminy G. Wojterą z mieszkańcami Biedruska, na
którym żywo komentowano sprawę czystości zieleni. Radny wskazał działki, które należy
uporządkować m.in. działka WAN Agencji Mienia Wojskowego, teren przy sklepie Dino gdzie nie ma
przejścia dla pieszych, teren Jakś i po drugiej stronie działka gminna.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski stwierdził, że we wszystkich działkach były
przeprowadzone czynności. Zostało wysłane pismo do Jakś z prośbą o uporządkowanie działki.
Komendant dodał, że działania Straży Gminnej opierają się na prośbie i nie ma przepisów, które
można wykorzystać jako element prawny, by nakazać oczyszczenia terenu. Komendant poinformował
Komisję o tym, że Straż Gminna wnioskowała o zmianę regulaminu tak, by uwzględnić
niedopuszczenie przechodzenia roślinności z prywatnej działki na drogę, jednak Straż Gminna nie
może nakłonić mieszkańców do podjęcia tego działania.
Radny D. Matysiak stwierdził, że Wójt G. Wojtera wspomniał na spotkaniu o tym, że jest zapis,
który egzekwuje utrzymanie czystości działki.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski stwierdził, że nie ma takiego zapisu w Regulaminie Gminy.
Radny R. Tasarz stwierdził, że jeśli nie jest to zapisane w ustawie to pojawia się problem i powinno
się to zapisać w regulaminie.
Radny D. Matysiak stwierdził, że regulamin będzie uchwałą Rady Gminy.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski stwierdził, że treść regulaminu nie może być wbrew
ustawie. Komendant poinformował Komisję o sprawie, w której Straż Gminna upomniała mieszkańca
o nie odśnieżenie chodnika, zwróciła się do Sądu Rejonowego o wydanie wyroku. Sąd kare wydał na
rzecz mieszkańca, jednak nie zapłacił i obowiązek zapłaty spadł na gminę.
Doradca Wójta J. Klimczewski stwierdził, że w Biedrusku jest sporo miejsc wymagających
oczyszczenia z zieleni. Poinformował Komisję o rozpoczęciu procesu przejęcia terenu przy szkole w
Biedrusku by dzieci mogły bezpiecznie przechodzić do szkoły. Firma będąca właścicielem terenu
chciała uregulować sprawę z powiatem, jednak powiat nic w tej kwestii nie zrobił. Firma na własny
koszt chciała włączyć się w drogę powiatową, jednak powiat nie wyraził zgody. Dlatego Gmina z
Firmą rozpoczęła proces przejęcia gruntu tak, by go przejąć legalnie. Doradca Wójta J. Klimczewski
dodał, że trzeba również rozwiązać kwestię podatków i rekompensaty dla Firmy za przejęty grunt.
Przejęcie terenu jest najlepszym rozwiązaniem zarówno dla Gminy jak i właściciela, ponieważ w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dany teren jest przeznaczony pod pieszo
jezdnię.
Radny D. Matysiak spytał o przejście dla pieszych przy przedszkolu.
Doradca Wójta J. Klimczewski odpowiedział, że monitoruje sprawę, jednak teraz nie może za dużo
powiedzieć.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski spytał czy są przepisy regulujące prowadzenie psa na smyczy
lub bez niej.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski odpowiedział, że w Kodeksie Wykroczeń w artykule 77
jest precyzyjny zapis, który definiuje, w których miejscach można wyprowadzać psa bez smyczy.
Straż Gminna nie podejmuje interwencji w sytuacji, gdy pies ma kaganiec, nie zanieczyszcza terenu i
jest to ulica boczna.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski zapytał Komendanta Straży Gminnej czy ulica
Muchomorową na Os. Grzybowym w Złotnikach, gdzie mieszkańcy wychodzą z psami bez smyczy i
nie zbierają odchodów po swoich pupilach jest ul. boczną czy główną. Przewodniczący dodał, że
będzie apelował do mieszkańców o zgłaszanie takich sytuacji do Straży Gminnej.
Komendant Straży Gminnej M. Dłużewski stwierdził, że jak najbardziej potrzeba zgłoszenia, by w
takiej sprawie zadziałać. Komendant dodał, że na terenie gminy jest zdecydowana poprawa czystości,
gdyż coraz więcej mieszkańców sprząta po swoich psach.
Komendanci i p. J. Klimczewski opuścili posiedzenie.

Sprawy bieżące
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że Komisja złożyła 28 wniosków do budżetu
gminy i teraz należy oczekiwać na decyzję, czy wszystkie zostaną uwzględnione w budżecie.
Radny Z. Hącia poinformował Komisję o wniosku kupna terenu przez Chludowo Wieś pod parking
przy kościele. Radny dodał, że przeanalizował sprawę, tren znajduje się przy ulicy Kościelnej i jest to
dobre rozwiązanie by go zakupić.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski powrócił do wniosku p. J. Klimczewskiego odnośnie zmiany
organizacji ruchu na skrzyżowaniu z Szosą Poznańską w Golęczewie. Temat zostanie przedstawiony
Wójtowi, a następnie Wójt przedstawi wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg.
Radny D. Matysiak zaproponował objęciem wniosku dwa skrzyżowania jedno wyżej omawiane w
Golęczewie oraz drugie skrzyżowanie ulic Golęczewska i Szosa Poznańska w Chludowie.
Radna U. Ćwiertnia stwierdziła, że nie ma potrzeby objęcia obydwu skrzyżowań zmianą, ponieważ
skrzyżowanie ulic Golęczewska i Szosa Poznańska jest znacznie bezpieczniejsze.
Radny D. Matysiak stwierdził, że lepiej byłoby objąć obydwa, ponieważ skrzyżowania się niczym od
siebie nie różnią. Radny stwierdził, że skrzyżowanie w Chludowie jest połączeniem dwóch
miejscowości, dlatego jest równie ważne.
Radna U. Ćwiertnia stwierdziła, że analizując liczbę wypadków więcej ma miejsce na skrzyżowaniu
ulicy Dworcowej z Szosą Poznańską w Golęczewie. Radna dodała, że w tym miesiącu radni byli już 3
razy w Golęczewie ze względu na wypadki i kolizje.
Radny D. Matysiak stwierdził, że warto uwzględnić we wniosku obydwa skrzyżowania, a
Generalna Dyrekcja Dróg wybierze, czy obydwa się nadają do modernizacji.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że lepiej skoncentrować się na jednym
skrzyżowaniu.
Radny R. Tasarz stwierdził, że lepiej uwzględnić obydwa skrzyżowania, a Generalna Dyrekcja Dróg
po przeprowadzeniu rozpoznania sama zdecyduje co zrobić.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski rozpoczął dyskusję o modernizacji skrzyżowania w
Złotnikach. Przypomniał, że 22 kwietnia 2015 r., Komisja wystąpiła z wnioskiem do Wójta
dotyczącym ulic Słonecznej i Złotnickiej. Pismo zostało skierowane do Starostwa i ponowione w
listopadzie 2016 r. Przewodniczący dodał, że w ostatnich dniach dostał sporo maili od mieszkańców,
dotyczących skrzyżowania. Przewodniczący stwierdził, że ścięcie muru nic nie wniosło.
Przewodniczący KBiPP stwierdził, że w momencie przesunięcia Złotnickiej od muru w stronę pola,
umożliwiłoby to powstanie dodatkowych pasów ruchu.
Radny R. Tasarz stwierdził, że na tym odcinku było sporo wypadków i należy ten problem
rozwiązać.
Przewodniczący KBiPP stwierdził, że warto zająć się tą sprawą ponieważ zmieniające się warunki
pogodowe mogą przynieść kolejne kolizje.
Radna U. Ćwiertnia stwierdziła, że przy wyjeździe z Soboty również występuje taki problem, ze
względu na sporą liczbę drzew.
Radny R. Tasarz poinformował Komisję, że na ulicy Obornickiej od wiaduktu do węzła sporo drzew
zostało wyciętych. Radny dodał, że przy większych wiatrach od ulicy Złotnickiej do Łagiewnickiej
dalej latają gałęzie, ponieważ drzewa nie zostały wycięte. Są one na gruntach prywatnych i nie można
ich wyciąć bez zgody właściciela. Radny stwierdził, że gdy jest spory ruch samochodowy i złe
warunki pogodowe to drzewa stają się niebezpieczne. Radny dodał, że jest to spory problem w
Złotnikach i Złotkowie.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że drzewa zagrażają zdrowiu i życiu. Dodał, że
jeśli to teren prywatny to trzeba sprawdzić jak to się ma do bezpieczeństwa użytkowników drogi.
Radny R. Tasarz zgodził się z Przewodniczącym, że trzeba tą kwestię sprawdzić.
Radny Z. Hącia stwierdził, że jeśli właściciel terenu, na którym stoją drzewa złoży wniosek o ich
wycięcie do Urzędu Gminy to zostanie to uwzględnione i problem będzie rozwiązany.
Radny R. Tasarz dodał, że właściciel musiałby zrobić to na własny koszt.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że trzeba wyjaśnię tą sprawę.
Przewodniczący rozpoczął dyskusję o dzikach na terenie gminy. Dodał, że zamierza wystosować
pytanie do Wójta o stan, ilość dzików, gdyż są one zagrożeniem.

Radny R. Tasarz dodał, że przy ulicy Szyszkowej w Suchym Lesie są bobry, którym nie wolno
zrobić krzywdy.
Radna U. Ćwiertnia stwierdziła, że bobry są pod ochroną.
Radny D. Matysiak stwierdził, że być może prawo się zmieniło.
Radna U. Ćwiertnia poinformowała Komisję o problemie z lisami, które w ciągu dnia wchodzą na
teren szkoły w Golęczewie.
Radny R. Tasarz rozpoczął dyskusję o na temat nowego liceum w Suchym Lesie. Radny
poinformował Komisję, że był z wizytacją w nowym liceum i stwierdził, że na ulicy Stara Droga nie
ma chodnika. Równocześnie na poboczu przy drodze, przy firmie APART stoją samochody
pracowników i nie ma możliwości bezpiecznego przejścia. Radny dodał, że jadąc tą ulicą zauważył
młodzież, która przez brak chodnika musiała poruszać się środkiem ulicy. Radny stwierdził, że jest to
strasznie niebezpieczne i należy coś z tym robić. Radny R. Tasarz stwierdził, że gdyby nie było
samochodów na poboczu to nie wystawałyby na drogę i młodzież w sposób bezpieczny poruszałaby
się po poboczu.
Przewodniczący KBiPP W. Majewski stwierdził, że jest to droga gminna i należy coś w tej kwestii
zrobić by zapewnić bezpieczeństwo młodzieży. Przewodniczący dodał, że należy zaproponować zakaz
parkowania, likwidację parkingu i utwardzić pobocze.
Mieszkaniec Suchego Lasu M. Korpik dodał, że likwidacja parkingu jest sprawą obowiązkową.
Radny R. Tasarz stwierdził, że od następnego roku ma być więcej klas w liceum co zwiększy liczbę
dzieci.
Radny Z. Hącia skierował pytanie do Przewodniczącego czy czytał wyjaśnienie Wójta w Gazecie
Sucholeskiej o wypadku autobusu linii 903. Radny dodał, że miał okazje rozmawiać z kierowcą, który
kierował spalonym autobusem. Kierowca kilkukrotnie zwracał uwagę, że ma problem z hamulcem,
usterki były naprawiane do pewnego czasu. Radny stwierdził, że na jednej z komisji byli
przedstawiciele zkp, którzy poinformowali radnych, że w sytuacji gdy kierowca nie chce podjąć kursu
autobusem to odbiera mu się premie. Radny dodał, że ma nadzieję iż przy zmianie kadr zostaną
wprowadzone dobre zmiany.
Radny R. Tasarz dodał, że kierowca był bardzo roztropny. W sytuacji gdy zauważył pożar autobusu
od razu sięgnął po gaśnicę, by ugasić pożar.
Radny D. Matysiak stwierdził, że Wójt zaakceptował wniosek komisji i zlecił radzie nadzorczej
wprowadzenie radykalnych zmian.
Komisja rozpoczęła dyskusję o wypadku autobusu.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji W. Majewski zakończył
posiedzenie Komisji.
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