Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 21.11.2017 r.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KBiPP z dnia 24.10.2017 r.
Plan zadań dla członków KBiPP na 2018 r.
Sprawy bieżące oraz sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewski otworzył
posiedzenie Komisji. Powitał członków Komisji, gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia –
wszyscy obecni.
Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku posiedzenia poprzez dodanie punktu
dotyczącego omówienia uchwał na najbliższą sesję (pkt 5). Nowy porządek posiedzenia:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3.
Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4.
Zatwierdzenie porządku obrad.
5.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję listopadową.
6.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KBiPP z dnia 24.10.2017 r.
7.
Plan zadań dla członków KBiPP na 2018 r.
8.
Sprawy bieżące oraz sprawozdanie członków komisji z realizacji zadań.
9.
Wolne głosy i wnioski.
10.
Zakończenie posiedzenia.
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Przystąpiono do omawiania projektów uchwał:
 uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2018
Głos oddano p. Małgorzacie Dunaj inspektorowi ds. wymiaru podatków, która omówiła
projekt uchwały. Pani Dunaj poinformowała, że zgodnie z obowiązującą polityką w gminie, stawki
podatków mają być najniższe. Dostosowano zatem stawki do rozporządzenia Ministra Finansów, w
którym zmianie uległy widełki kwotowe. W rozporządzeniu są określone stawki zerowe, które
również znalazły się w projekcie uchwały. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane zostały
w bieżącym roku na 9 mln zł. Obecnie wpływ jest na poziomie ponad 8 mln zł. Zdaniem radnego D.
Matysiaka nie powinno być w projekcie stawek zerowych, ponieważ budżet traci na tym duże kwoty.
Dla przykładu radny podał stawki dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym. Jeżeli przeliczy

się 129 pojazdów zarejestrowanych w gminie przez stawkę podatku, to kwota wychodzi dość
pokaźna. Radny zaproponował pozostawienie 50-cio % kwoty. Przewodniczący komisji, radny R.
Tasarz i radna U. Ćwiertnia nie poparli powyższej propozycji. Przewodniczący zaznaczył, że gmina nie
będzie mogła wtedy reklamować się jako gmina z najniższymi stawkami. Jeżeli mamy najniższe
stawki, to muszą być one zastosowane w każdym przypadku. Zdaniem radnego Z. Hąci nie powinno
być stawek zerowych tylko minimalne, aby gmina nie traciła na tym dochodów i nie dawała firmom
„prezentów” kosztem mieszkańców.
Radny D. Matysiak złożył wniosek o przygotowanie zestawienia dochodów gminy przy
stawkach najwyższych i najniższych. Głosowanie nad wnioskiem: 1 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący.
Wniosek nie przeszedł.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że gmina musi być wiarygodna i należy przyjąć stawki zgodnie z
rozporządzeniem.
Głosowanie nad projektem uchwały: 3 za, 2 przeciw.
 uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXII/356/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2017
r. 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
Głosowanie: jednogłośnie za przyjęciem projektu.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia zadania zarządzania niektórymi publicznymi
drogami powiatowymi
Głosowanie: jednogłośnie za przyjęciem projektu.
Ad. 6.
Protokół z posiedzenia komisji z dnia 24 października br. został przyjęty 4 głosami za, 1 głos
wstrzymujący.
Ad. 7.
Plan zadań na rok 2018 będzie analogiczny do planu z roku bieżącego:
- radna U. Ćwiertnia – współpraca z Urzędem Gminy
- radny R. Tasarz – współpraca z Policją
- radny D. Matysiak – współpraca z OSP
- radny Z. Hącia – współpraca ze Strażą Gminną.
Głosowanie: jednogłośnie za przyjęciem planu zadań na rok 2018.
Ad. 8.
Przewodniczący Komisji poinformował o następujących sprawach:
- plan pracy na 2018 r. został przekazany Przewodniczącej Rady Gminy;
- dotarła odpowiedź w sprawie straganu przed Chatą Polską. Stragan zostanie przeniesiony na plac
handlowy w okolice kościoła;
- zostanie złożony wniosek w sprawie budowy ronda w Złotnikach ul. Obornicka/Łagiewnicka. Będzie
to kompleksowe rozwiązanie od skrzyżowania ul. Obornickiej i Sobockiej do skrzyżowania ul.
Obornickiej i Złotnickiej. Najpierw zostanie wykonana koncepcja, a później zlecony projekt. Radny R.
Tasarz zaznaczył, że na posiedzeniu KF-BiRG temat podobny był już poruszany. Mówiono o wszystkich
skrzyżowaniach od wiaduktu Narutowicza do ul. Sobockiej. Radny poinformował również o spotkaniu
mieszkańców Podolan w sprawie przebudowy ul. Obornickiej w części należącej do Poznania.
Radny Z. Hącia poinformował o piśmie z GDDKiA w sprawie budowy świateł na skrzyżowaniu
ul. Golęczewskiej z obwodnicą w Chludowie. Wstępnie wyrażono zgodę na budowę sygnalizacji
świetlnej. Radny wspomniał również o autobusie linii 905. Zaznaczył, że nie ma potrzeby korzystania z

dworca autobusowego w Poznaniu i płacenia za to ok. 100 tys. zł. Autobus może zajeżdżać przed
dworzec, zawracać na pętli i zabierać stamtąd pasażerów. Gmina płaci ZTM globalnie za przystanki i
nie powinna płacić osobno za korzystanie z dworca.
Radny D. Matysiak zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji o wystosowanie pisma
do Wójta z zapytaniem, czy planuje kampanię reklamową kolei metropolitalnej, czy zamierza
zlikwidować albo ograniczyć połączenia autobusowe oraz czy zamierza wprowadzić połączenie
autobusowe umożliwiające dojazd mieszkańców Biedruska do przystanku kolejowego w Bolechowie.
Radny D. Matysiak wspomniał również, że na posiedzeniu KF-BiRG omawiana była zmiana
budżetu w pozycji 750.75074.4300 – zakup usług pozostałych. Kwota na paragrafie została
zwiększona o 145 tys. zł. Nie podano jednak uzasadnienia tej zmiany. Ustalono, że po wyjaśnieniu na
sesji zostanie podjęta decyzja. Jeżeli zmiana nie zostanie zaakceptowana, to część tych pieniędzy
będzie przeznaczona na certyfikację samochodu OSP w Suchym Lesie. Przekazano głos p. Patrykowi
Tasarzowi Komendantowi OSP w Suchym Lesie, który poinformował o zaistniałej sytuacji i
problemach z wprowadzeniem samochodu do podziału bojowego. Zaproponował również, że w
terminie późniejszym przekaże pisemne wyjaśnienia związane z pozyskiwaniem certyfikatu.
Radny D. Matysiak poruszył kwestię zorganizowania posiedzenia wyjazdowego w Szkole w
Biedrusku i spotkania z p. dyrektor Matysiak, aby poruszyć między innymi temat modernizacji szatni
oraz zniwelowania hałasu dochodzącego z hali sportowej do oddziału przedszkolnego.
Przewodniczący Komisji poinformował radnego, że po rozmowie z Przewodniczącą Rady Gminy
proponuje, aby radny D. Matysiak i G. Łukszo spotkali się z p. dyrektor Matysiak osobiście,
zapraszając jednocześnie p. V. Pałącarz z Referatu Oświaty i Sportu oraz mieszkańców Biedruska.
Radny Z. Hącia przypomniał, że w przeszłości były organizowane posiedzenia wyjazdowe do placówek
oświatowych, dzięki którym radni mogli ocenić stan obiektów pod względem bezpieczeństwa. Radny
zawnioskował o ujęcie takiego posiedzenia w planie pracy Komisji na 2018 r. Ostatecznie radny D.
Matysiak weźmie udział w posiedzeniu KS, na które zaproszeni zostali dyrektorzy placówek
oświatowych.
Radny R. Tasarz zwrócił się z prośbą do radnego Z. Hąci o wypożyczenie samochodu z OSP
Golęczewo dla OSP Suchy Las. Poinformował, że OSP Suchy Las jest w systemie ratownictwa
krajowego i w związku z tym musi mieć na stanie 2 samochody. Samochód zostanie oddany w
momencie otrzymania certyfikatu na nowo zakupiony samochód.
Radny R. Tasarz zaproponował zmianę godziny rozpoczęcia Komisji w dniu 28 listopada br. z
godz. 15:00 na godz. 16:00. Przypomniał również, że złożone zostało pismo do Wójta w sprawie
odśnieżania chodników przy posesjach, na które Komisja nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zakończono o godz. 16:30.
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